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14:e maj
Vildsvinsgrillning,
Lindholmen (Rustet)
Finformpokalen i Blodgivning
- slutresultat
I sju månader har Chalmerister blött
för den goda saken, och för sin sektion. Resultatet har varit strålande
- över femhundra blodtappningar,
och fler än 150 provtagningar sedan
tävlingsstarten 1 oktober. Kampen
har varit fantastiskt jämn - i slutänden skilde inte mer än 4 mPoäng/
sektionsmedlem mellan vinnare och
tvåor! Att Fysiksektionen till slut
lyckades tillskansa sig segern hoppas
vi ska sporra övriga sektioner att satsa
ännu hårdare nästa år - det kommer vi
göra! Prispengarna som från början
var tänkta till den individuella tävlingen (vilken inte kunde genomföras
på grund av lotterilagen) har skänkts
till Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Vi är glada
över att de kommer komma till nytta
där, och kanske till och med inspirera några av barnen att en gång bli
Chalmerister! Tävlingens vandringspris, en Kleinflaska, har nu fått sitt
första hem hos Fysiksektionen. Där
ska den bo till nästa Valborg, då tävlingens andra etapp avgörs. Resultaten är nu nollställda, tävlingen börjar
om imorgon (1 maj). I ett helt år,
fram till 24/4 2005, är det öppet att ge
blod och registrera sig som tävlingsdeltagare. Vi hoppas att ännu fler än
i år antar utmaningen. Ge blod för
era sektioner, för Chalmers, och för
att rädda liv! Tävlingens slutresultat
blev som följer:
Sektion Medl. Poäng mP/medl
F
584
292
500
TD
125
62
496
Kf/Kb
408
193
473.04
IT
196
55
280.61
Z
447
108
241.61

K
495
112
226.26
E
1121
232
206.96
H
1387
266
191.78
M
872
164
188.07
AE
80
14
175
V
640
89
139.06
D
783
95
121.33
Skepp
39
4
102.56
I
481
42
87.32
Sjö
441
25
56.69
Basår
181
6
33.15
A
311
8
25.72
Doktorand 781
15
19.21
Frågor om blodgivningstävlingen kan
besvaras av någon av arrangörerna:
Wilhelm Tunemyr
tunemyr@dd.chalmers.se
0736-97 01 78
Sandra Abi-Khalil
f99saab@dd.chalmers.se
Jens Ekengren
f96jeek@dd.chalmers.se
/Valborgshälsningar, ”Blodgruppen”

Hej hopp
Nu kommer dagordningen inför
morgondagens KoT-möte. Vi börjar
klockan 12:00, i Alf Åkerman. Har ni
fått några efterträdare som snart skall
tillträdda så får ni givetvis ta med
dem. Meningen med KoT är:
”Alla Chalmers Studentkårs kommittéers ordförande träffas en gång per
termin för att uppdatera varandra på
vad som händer inom kåren. Syftet
är att underlätta samarbete mellan
olika kommittéer samt att alla ska
hålla sig uppdaterade med vad som
händer. Kommittéordförandeträffarna
har ingen beslutanderätt gentemot
övriga kårföreningar och kårkommittéer.”
/Mvh. Anders

Veckans
Fantonen-ordspråk:
Att ’M’ kommer före ’N’
är lika självklart som att
dag kommer före natt.

Sommaren inom räckhåll!
Så kommer äntligen årets mest efterlängtade tid. Nu väntar varma, soliga
dagar fyllda av grönska, bad, brännbollsyra i parkerna och framför allt
den underbara och omistliga…tentaveckan. Nåja, även om inomhusstudier kan kännas som ett straff den här
tiden på året så finns det ju mycket
att se fram emot. Tänk på att trevliga
glasspauser ute i solen kan dämpa
den största tentaångest! Det bli än
lättare att hålla ut vid tanken på att
Sommarklubben på Chalmers återigen slår upp portarna och lockar såväl
chalmerister som kända musikartister (och andra partysugna typer också
såklart)! En annan trevlighet är att
formelsamlingen läggs på hyllan till
förmån för lättsamma pocketböcker
som med fördel läses ute i den västsvenska skärgården. Sedan var det ju
det här med praktikarbete. Visserligen är praktikobligatoriet avskaffat
men många chalmerister får chansen
att feriearbeta på företag som lockar
och intresserar dem inför kommande
arbetsliv. Tillhör du dem som fått
lyxen att sommarjobba på drömföretaget eller blir det ett slitigt treskiftsarbete till förmån för en bättre lön?
Eller blir det sommarkurser, kanske
rentav ett enda långt sommarlov?
Hursomhelst brukar jag efter sommaruppehållet återkomma till Chalmers med en pånyttfödd längtan efter
att sätta tänderna i kurslitteraturen.
Tänk på att du har privilegiet att
vara din egen chef så länge du studerar! Dessutom finns ju oändliga
möjligheter att engagera sig i kårverksamheten. Av kårens cirka tiotusen medlemmar har 35 stycken
fått förmånen att sitta i fullmäktige
kommande år. Många fler sökte men
genom ditt och alla andra kårmedlemmars aktiva val har vi nu ett fullmäktige som representerar alla kårens
medlemmar. Talmannapresidiet uppmanar alla väljare, er andra också för
den delen, att följa och kritiskt granska fullmäktiges verksamhet under
året; jobbar ledamöterna för att infria
sina vallöften? Driver vi rätt linje
i kårobligatoriefrågan? Fundera på
det och kontakta mig om du undrar
något!
Framgångsrik tentaskörd och skön
sommar önskar
/Johannes Hauptmann, Vice Talman
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”Varför har du så bråttom?”
Är du en av alla dessa som rusar genom
Chalmers på fyra och ett halvt år och ser
varje tenta utan toppbetyg som ett misslyckande?
Är du en av alla dessa som ser fram emot
att få ett välbetalt toppjobb med meningsfulla arbetsuppgifter som är utvecklande
för din personlighet?
Är du en av alla dessa som har ett förhållande med en av dina kurskamrater och
planerar att gifta dig med denne/denna så
snart ni är färdiga och har fått jobb?
Är du en av alla dessa som ägnar dig så
mycket åt att nätverka så att du glömmer
av vara naturligt trevlig?
Är du en av alla dessa som vill ha ett
stort fint representabelt hus (med tillhörande stor fin och representabel bil) dit du
kan bjuda dina gamla kursare så att de kan
se hur bra det gått för dig?
Är du en av alla dessa som väljer kurser
och föreningsaktiviteter för att det ska se
bra ut i CV:t istället för att välja vad du
tycker är kul?
Är du en av alla dessa som glömt av vad du
egentligen tycker är kul för att du har haft
fullt upp med att oroa dig för att inte göra
rätt saker och ha rätt åsikter?
Well, have I got news for You!
(Ni som inte vill veta hur det kommer att
gå för er får sluta att läsa här)
Du kommer att gå ut med höga betyg. Med
tanke på dagens arbetsmarknad är det dock
inte säkert att du komer att få ett välbetalt
jobb. Det kan mycket väl hända att du

hamnar på ett lager med en skitlön som ska
täcka dina studielån. Får du ett välbetalt
toppjobb är det bara att gratulera. Till en
början i alla fall. Förmodligen kommer du
att tycka att ditt jobb är otroligt meningsfullt och utvecklande. Så meningsfullt
att du inte vill gå
hem på kvällarna.
Faktum
är att du

hade inte
kunnat gå hem även
om du hade
velat, eftersom det ständigt finns flera toppbetygade och hungriga strebrar som lätt
skulle kunna ta över ditt jobb om du blottade strupen och slappnade av ett tag. Å
andra gör det inget eftersom din äkta hälft
tillika tidigare kurskamrat ändå bara tjatar
på dig när ni träffas, för att du ständigt
måste jobba över och att ni aldrig har tid
för varandra. Förmodligen kommer ni trots
allt att ha tillräckligt mycket tid för varandra för att kunna producera ett par välartade ungar i rask takt. Tyvärr kommer

du inte att ha så mycket tid att ägna åt
dem eftersom du måste jobba över hela
tiden och all din lediga tid behöver du
till att pyssla med ditt stora representabla
hus eller din stora tuffa båt. Ärligt talat
kommer du inte ha särskilt mycket tid
över åt någonting roligt längre. Men det
kommer inte att göra någonting, för du
kommer inte att komma ihåg vad du egentligen tyckte var roligt. Du kommer inte att
komma ihåg vad du egentligen såg hos din
äkta hälft en gång i tiden heller. Men var
inte orolig, för det är ömsesidigt, och en
natt kommer du att vakna kallsvettig i din
mjuka säng i ditt fina hus bredvid din partner som, om hon/han ännu inte bedragit
dig för att du aldrig har tid förmodligen
kommer att göra det snart. Du kommer att
vakna med hjärtklappning och undra ”Var
det inte mer än så här? Var det för att uppleva det här som jag hade så jäkla bråttom
genom Chalmers och inte tog mig tid att ha
kul och gå på gasker och missa tentor och
hångla med randomkillar/tjejer och sitta i
sunkiga källare hela natten och klättra i
lyftkranar och leka tafatt på skeppsrännan
och bara ha allmänt trivsamt?”
Som utomstående åskådare kan farbror
Modulen svara ”Ja! Precis så är det!” och
till alla er som ännu inte har gått ut Chalmers kan Modulen komma med ett gott
råd:
Ha inte så jäkla bråttom. Det blir inte bättre
än så här.

/Farbror Modulen

Vill du bli Verait?
Det finns fortfarande en chans för dig
att få ett helt fantastiskt underbart
roligt år - nämligen som spexare
i Chalmersspexet Vera! Gillar du
något följande poster, ring oss! Festdirecteur, PR/Info (4 st), Casseur,
Scenograf, Skivkommitté, Regisseur,
Kvinnliga författare, Bandet (gitarr,
bas, blås). OBS! Det spelar ingen roll
om du är tjej eller kille! Mer info
om posterna finns på följande adress:
www.spexet.chalmers.se/vera
För ansökningar, ring vår directeur
Goje på tel: 0706-243926.
Varmt välkommen!
/Chalmersspexet Vera

För han har öppnat ssh
porten, så att du kan komma
in...
Nu har du chansen, tycker du att SQL,
IIS, Apache och Exchange är det sexigaste som finns? Gillar du datasäkerhet men även att leva farligt till
tonerna av schlager och Kims dåliga
vitsar? Då skall du söka kårkommittén med störst BOFH-faktor. G.U.D.,
Grand Unified Debuggers ansvarar
för allt IT-relaterat för Chalmers Studentkår och behöver nu utökning med
nya gudar.
För mer information kontakta oss på
gud@chs.chalmers.se
/Guuud (reds. anm.)

Hej på er!
Vi (CCC, menar han. Alternativt talar
han om sig själv i pluralis majestätis,
reds. anm.) har i sedvanlig ordning
lite materiel över från byggandet. Vi
har fått över ett gäng fat och en hel
del papp. Om ni vill ha lite så får ni
hämta det ni behöver hos oss innan
lunch i morgon, onsdag.
/eder sPunk,
årets gårdvarius publicus.
-Get hipper with flipper-Get loose with booze/Focumateriet

Ett rum med X-box / 0:- i
månaden
Vill du vara med och träffa nollorna,
kanske sitta med i MK rummet och
mysa framför ett TV-spel på kvällarna
och käka lite chips och annat gott
som erbjuds? Då ska du anmäla sig
till trygghetsjouren. Som jourmedlem
följer man hem de nollor som inte
vågar gå hem själv och man går alltid
minst två och två, så att du som jourmedlem slipper vara ensam. Du kan
välja att vara med en, till flera kvällar under nollningen. Låter detta skoj,
gå då in på MKs hemsida redan idag
och ansök till trygghetsjouren, http://
www.chs.chalmers.se/~mk.
/Många sommarkramar från MK

Asalaamo aleikom!
Välkommen till Chalmers Islamiska
Förening (CIF)! CIF är för muslimer
och non-muslimer båda, som studerar på Chalmers. Grundades i 1998,
alhamdulillah nu vi har fått ett sådant
rum för att utföra de dagliga bönerna
i. På CIF Man kan diskutera och
få information om Islam, Quran och
profeten Muhammad. Alla intresserad är hjärtligt välkommna att kontakta CIF. www.chs.chalmers.se/~cif
E-post:cif@chs.chalmers.se
/CIF

Hej!
Ansökte du till BEST:s sommarkurser? Inte? Deadline har passerat men
du kan fortfarande ansöka till ickeakademiska evenemang i Rumänien,
Lettland, Slovakien och i Österrike.
Ta chansen och träffa 20-talet andra
studenter från olika europeiska länder
under en vecka. Inga föreläsningar,
bara utflykter och andra aktiviteter på
dagarna och roliga fester på kvällarna!
Deadline för ansökan är i mitten av
maj. För andra året kan du också nu
också ansöka till BEEC - BEST European Engineering Competition som
äger rum i Polen i höst.
Läs
mer
på
vår
hemsida:
www.chs.chalmers.se/~best
/Mvh, BEST Chalmers

CFFC söker Aspar!
Vad föredrar du? D76 eller Microdol-X? D70 eller 10D? TriX eller
TMax? Vet du vad USM, TTL, L,
IS, DX och SLR står för? Inte? Det
spelar ingen roll! Det är ingenting
som du behöver kunna för att ASPA
CFFC! Kom ner till oss och utöka
ditt engagemang i Chalmers Studentkår, lär känna teknologer från hela
Chalmers och utveckla dina kunskaper inom film och foto!
Välkommen ner till oss i kårhusets
källare på lunchen på tisdagar!
/CFFC - Chalmers Film- och Foto
Committé

Vill du knyta internationella
kontakter? –Become a collegeparent!
CIRC, Chalmers International Reception Committee, har till uppgift att
arrangera mottagningen av de internationella studenterna som kommer
hit till Chalmers. Vårt mål är att ge
dem det bästa möjliga välkomnandet
så att de känner sig lika bekväma
här som hemma. I år tycker vi det
är speciellt viktigt med integrationen
mellan nya internationella och alla
svenska studenter. Just nu söker vi
phaddrar inför höstterminen då vi
räknar med att ta emot runt 800
internationella studenter. Chalmers
är en internationellt känd skola och
kommer att förbli det i många år
framåt. Ni har tillsammans med oss
möjligheten att bygga upp den internationella andan här på Chalmers. Vi
håller ett infomöte om hur just du
kan få knyta internationella kontakter, onsdagen den 12 maj kl. 12:15
på 3 våningen i kårhuset. Mer info
finns också på: w3.chs.chalmers.se/
kommitteer/circ
/CIRC

Tofsen:
Fortsätt skicka in artiklar och idéer
till tidningen under sommaren. Vad
vill nollan läsa när den kommer? Ha
en skön sommar.
mvh, Niclas

Shippingklubben anordnar
Sjösäkerhetsdag
Den 12 maj arrangerar Shippingklubben en Sjösäkerhetsdag på Chalmers
Lindholmen. Arrangemanget är att
visa upp vilka slags organisationer
som är delaktiga i sjösäkerheten i
Göteborg och på Västkusten. Shippingklubben har till dagen bjudit
in enheter från Helikopterbataljonen,
Svenska
Sjöräddningssällskapet,
Amf4, Räddningstjänsten, Sjösäkerhetscentrum Chalmers Lindholmen,
Röda Bolaget, Kustbevakningen, Sjöfartsverket (Lots) och Sjöpolisen.
Enheterna anländer till kajen mellan
16.00 och 16.30. Vid 17.00 hälsar
ordföranden för Shippingklubben,
Andreas Andersson, alla deltagare
och åskådare välkomna. Under kvällen kommer de medverkande organisationerna få tillfälle att presentera
sin organisation men främst handlar
det om att låta åskådarna gå runt och
titta på de olika enheterna och ställa
frågor direkt till besättningarna.
Under kvällen kommer också Helikopterbataljonen och SSRS demonstrera en helikopterfirning från båt till
helikopter i älven. Kvällen avslutas
runt klockan 20.00. Under hela kvällen finns hamburgare, kaffe och tilltugg till försäljning.
Välkomna!
/Shippingklubben
http://www.chl.chalmers.se/
~shippingklubben
Plats: Lindholmskajen, mittemot
Danmarksterminalen

SISTA CHANSEN!
Torsdagen den 20:e och fredagen den
21:a maj är sista chansen under
våren att se årets spex HELIGA BIRGITTA. Biljetter köper du lunchtid,
mån-fre, i vår biljettkur i kårhuset.
Våra inledande fyra föreställningarna
har spelats för en nästan fullsatt Stenhammarsal. Missa inte chansen att bli
ordentligt underhållen för en kväll. Ta
tag i dina kompisar, köp var sin biljett
och besök oss! Hjärtligt välkomna!
/ Chalmersspexet Bob 2004

Konserter, bio och kultur! PU rockar
vidare men tar bara ett litet sommaruppehåll först... Ses efter sommaren
med fetare konserter och bättre bio
än någonsin... eller i alla fall lika bra.
ROCK ON!!! PUss
? (reds. anm.)

Välkomna på danskväll med
prova-på-kurs i SLOWFOX!
Lördag 22 maj har vi danskväll med
prova-på-kurs i den eleganta långsamma slowfoxen. Detta är en dans
med samma ursprung som vår vanliga foxtrot, men med fler steg och
turer och mer elegans och stil! Passa
på tillfället att prova något nytt! Det
är bra om du har något hum om
vanlig foxtrot, men i övrigt krävs inga
förkunskaper. Prova-på-kursen börjar
kl. 18.00 och danskvällen med blandad musik och dans tar vid från ca
19, alltihop i Lilla salen i Chalmers
kårhus. Denna gång ingår fika i inträdet! (Inträde 20 kr för medlemmar och
40 kr för icke-medlemmar). Vårterminens sista danskväll blir sedan 12
juni, då med prova-på-kurs i svenska
gillesdanser (samma tid och plats).
Alla är hjärtligt välkomna!
/Chalmers Danssällskap
http://www.chs.chalmers.se/
foreningar/dance/

Farväl!
Allt har sin tid är sant. Att
äta har sin tid, att sova har
sin tid. Att älska har sin tid,
att gråta har sin tid. Att dansa
har sin tid, att fundera har
sin tid. Att handla har sin
tid, att städa har sin tid. Att
byta däck på bilen har sin
tid, att deklarera har sin tid.
Att snubbla har sin tid, att
slå sönder ögonbrynet har
sin tid. Att rensa vattenlåset
har sin tid, att köpa en nibblingstång på Clas Ohlson har
sin tid. Att prata strunt har
sin tid, att skriva Modulen
har sin tid.
Ja, det har blivit dags för oss
två att tacka för oss i lilla
proffskommittéen Modulen.
Mycket har hänt under dessa
år, men det får ni minnas
själva. Vi vill bara säga att
det varit ett sant nöje att axla
ansvaret med att stå i informationsflödets mynning och
bara välja och wraka bland
allt ni behöver veta, för att
därefter leverera er detta på
den silverbricka Modulen
faktiskt är.
Det sägs om det Brittiska
Imperiet att det skall falla,
den dag då korparna på
Towern lämnar densamma,
och vi känner något
liknande.när det gäller Chalmers och oss. Förhoppningen är dock att allt skall
gå bra och att ni och Chalmers och Studentkåren får
leva lyckliga i många hundra
år framgent.
Hej då’rårå,
Maria Forsell
&
Ola Pettersson
Högmod går före fall

