Kultur
Chalmersbion
Samtliga visningar börjar
klockan 19:00.
7/9
Troja
9/9
Fyra nyanser av brunt
14/9
Harry Potter &
fången från Azkaban.
16/9
Spindelmannen 2
21/9
Livets hjul
23/9
Big fish
28/9
Elephant
30/9
Hemlig film
2/10
Punkgala i kårhuset
med bland annat Asta Kask

...nollningen är som sommaren, kort?
...mer än halva nollningen har passerat redan?
...du aldrig behöver gå hem ensam?
...trygghetsjouren har telefon 031-7723970?
...det aldrig är för sent att börja om?
...så länge idag inte är igår, hinner framtiden
ändra sig?
...nästa Modulen kommer ut 13/9 och att vi
vill ha in ditt bidrag senast onsdagen 8/9?

Kalas
30/8
31/8
1/9
3/9
4/9
6/9
7/9
8/9
10/9
11/9

Gasque (K6)
Gasque (CKG)
Gasque (Kf/Kb6)
Gasque (D6)
Gasque (H6)
Gasque (I6)
NollpoQuarlen (EKAK)
Gasque (V6)
Gasque (D6)
Nollfinal (FestU)

9

”Visste du att...”

Färdiga, häfv....
Tisdagen den 7 september arrangeras EKAKs NollpoQuarl i Gasquen.
Härmed uppmanas du som chalmerist att bevista, bevaka och bejubla
denna årligen återkommande festival av sektionskamp och skummande,
varm øhl från det snabbaste bryggeri Sverige har att erbjuda. Alla vet att
øhlhäfv är en av de sporter där publiken gör halva jobbet, så missa inte
tillfället att heja fram din sektions lag till seger och känna segerns sötma
när den fina poQuarlen får sin hemvist i den vinnande sektionens prisskåp
under kommande året. Mat och dryck kommer att finnas till försäljning i
baren för ett humant pris.
Quack!!!
/EKAK
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Fånga dagen, det är fest!
Visst har väl du stunder då ingenting
kan skada dig, de stunder då oövervinnlighet är ett alldeles för svagt
ord att beskriva din sinnesstämning.
Du har en kroppshållning som skulle
få vilket militärt befäl som helst att
stanna i växten av avundsjuka..Det
är dessa stunder som du måste lära dig
att ta vara på
eftersom
de ibland
har
en
förmåga
att utebli
under
långa perioder. Farbror Modulens psykologutskott har
ett tips till dig som är i behov av
ett lyft för stunden: ta på dig dina
bästa kläder, trotsa regnet och ge dig
iväg, våga strunta pluggandet bara för
ikväll! Gå in på närmaste pub. Räta
på ryggen och klistra fast det där äckligt falska leendet på läpparna, som
folk tydligen älskar. Sen beställer du
den största drinken i baren, sveper den
ganska fort, för att sedan ta över dansgolvet. Våga fånga dagen, för varje
dag har potential att bli en fest.
/redax

Hej och välkomna tillbaka till ett nytt år på Chalmers!
Förhoppningsvis har sommaren varit precis som ni velat ha den och gjort er
laddade inför skolstarten. Vi i sociala enheten skulle vilja börja med att ge er
några goda råd och tips för att ni ska få en bra början på året.
*Gick omtentorna dåligt? Klarade du inte av att komma upp i alla poäng du
behövde för att få studiemedel? Om du har särskilda skäl till detta kan du få
ditt fall prövat i CSN:s samrådsgrupp. Som representant från kårens sida sitter
Milad Pouyanmehr, vice ordförande i sociala enheten. Om du har problem med
studiemedlen, tveka inte att kontakta honom.
*Om du blir sjuk ska du alltid anmäla dig till Försäkringskassan första sjukdagen. Det kan verka som om det bara är en vanlig förkylning, men rätt vad det
är så har du varit sjuk ett par veckor och du får problem att hänga med i skolan.
Om du sjukskriver dig får du behålla dina studiemedel, plus att lånedelen kan
avskrivas efter 30 dagars karenstid. Om du är sjuk längre än 14 dagar krävs
sjukintyg. Om du är förälder har du rätt att behålla studiemedlet för tillfällig
vård av sjukt barn under sammanlagt 18 veckor per år och barn under 12 år.
*På Chalmers finns både präst och kurator som finns till för att du ska kunna
få hjälp och prata om saker som känns tunga. Inga bekymmer är för små och
inte heller för stora. Du hittar dem på Kårhusets tredje våning.
Sociala enheten finns till för att hjälpa dig med allt möjligt som rör din skolgång förutom själva utbildningen. Var inte rädd att komma och prata med oss,
vi tycker om människor! Du hittar oss på bottenvåningen i Kårhuset, i KS-korridoren.

Linda Ivarsson
Sociala enhetens ordförande

Milad Pouyanmehr
Sociala enhetens vice ordförande

Hej Nollan!

Chalmers Danssällskap

Chalmersspexet Vera

Chalmers Studentkårs

Gillar du Bach?

God mottagning och gott nytt läsår!

Ni har troligen stiftat er första bekantskap med FestUs kalas, i och med
Nollkalaset. Närmast stundande är
Nollfinalen, lördagen den 11e september. Till detta kalas finns inget
förköp utan nollan betalar direkt i
dörren – 50:- går det på. Ni bör även
viga lördag den 30 oktober åt galej, då
ni ska gå på FestUs Halloweenkalas,
ett av de största kalasen under året.
Julmiddagen och Julkalaset kommer
i år att gå av stapeln den 18 december.
Om pengarna börjar tryta, misströsta
icke – det går att komma in gratis!
Och då menar vi inte att smita in, för
då hamnar ni i vårt brottsregister. Det
handlar naturligtvis om att puffa! Då
blir livet så mycket enklare. Ni får
dessutom käk. Titta på vår hemsida,
www.chs.chalmers.se/~festu,
eller maila festu@chs.chalmers.se.
Ringa går bra på 031-206666.
/FestU

Årsmöte och dansafton med provapå-kurs i Slowfox!
Höstens första dansafton äger rum
lördag 18 september i Lilla salen,
Chalmers kårhus. Vi börjar med årsmöte för föreningen och fortsätter
med prova-på-kurs i slowfox kl. 18.00
och sedan blandad dans från ca 19.30.
Missa inte tillfället att lära dig lite
om denna eleganta baldans! För mer
information se vår hemsida:
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna!
/Chalmers danssällskap

Vill DU vara med om ett oförglömligt år?
Då finns fortfarande chansen att få
vara med i Chalmersspexet Vera, det
nya spexet med tjejer på scenen. Vi
söker dig som antingen kan spela
något av följande instrument: bas,
gitarr, blåsinstrument, vill vara en del
i PR-staben som gör PR för spexet,
eller som ljusroddare och få till det
perfekta ljuset.
Hör av dig till vår directeur, Goje, tel:
0707-184667 eller mail:
veraspexet@chs.chalmers.se
VÄLKOMMEN TILL
EN ROLIGARE VÄRLD!
/Chalmersspexet Vera

Marskalksämbete

-Det gör vi!
Chalmers barockensemble är orkestern för dig som vill spela i en annorlunda studentorkester och vara med
i en rolig förening. Ta med dig nåt
som låter och kom till KS11 (Ingång
via godsmottagningen på baksidan
av kemihuset.). Vi repar måndagar
klockan 18:15. Du kan också besöka
vår hemsida:
www.chs.chalmers.se/~barocken.
Välkommen!
/Chalmers Barockensemble

Tycker du att det är tråkigt och kanske
lite obehagligt att gå hem själv under
kvällarna? Ring då trygghetsjouren!
Under mottagningsveckorna anordnar
Mottagningskommittén en trygghetsjour för alla nyantagna. När du ringer
så följer minst två vänliga äldreteknologer dig hem tryggt och säkert. Vi
följer de som bor inom ett gångavstånd från Chalmers (har inte bil). Ni
kan även ringa till oss om det händer
något på chalmersområdet eller ni har
några frågor. Vi sitter på vårt rum
i kårhuset mellan 22.00-02.00 (måntors) och 22.00-04.00 (fre-lör) på gasquedagar. Så tveka inte att ringa oss
på 031-772 39 70 - vi hjälper gärna
till!
Vi kan tillägga att medan vi suttit i
jouren har vi blivit grymma på TVspel. Håll ögonen öppna för aspinfon… (Förutom trygghetsjouren så
har vi hand om Götaplatsen, Lisebergshallen och annat centralt under
mottagningen.)
/MK - med de neongul-blå byxorna

Hej alla andra!
Ni är naturligtvis också välkomna på
alla våra kalas!
/FestU
Valberedningen:
De som är intresserade av att lära
sig mer om intervjuteknik genom
praktiskt arbetet uppmanas att söka
Valberedningen 2004/2005. Frågor
och intresseanmälningar skickas till
vber@chs.chalmers.se
Tipsa dig eller anmäl en kompis.
Ha det bra,
/Niclas Sigholm
Indonshom!
Droopymagazinet hälsar alla Nollan
välkomna till Chalmers. Under året
kommer DM att fortsätta med avslöjanden, spankuleringar, nedfall, infall,
utfall, bortfall, samfall, syndafall och
nidbilder till er förnöjelse.
www.chl.chalmers.se/~dm
Voff
/DM

Kom och Tuut:a!
Du musikaliske och glade teknolog
som älskar sax, brass, träblås eller
slagverk och marschmusik i rappt
tempo ska givetvis söka AllianceOrchestret, världens mest förvirrade
orkester. Välkommen på ett av våra
tre nymblerep, måndag 30/8, 6/9 eller
13/9, kl 19.00 i kårrestaurangen. Läs
mer på
www.tfcs.chalmers.se/alliancen.
Musica pro mille!
/AllianceOrchestret
När ska du se spexet?
Nu är det dags! Fredagen den 3/9
klockan 18:30 har Chalmersspexet
Bob Heliga Birgitta NYPREMIÈRE
på Stenhammarsalen i Göteborgs
Konserthus. Under hösten kommer
ytterligare 6 föreställningar att ges.
Är du ny chalmerist? Hör då med
din nollkommité som säljer biljetter.
Det går annars utmärkt att besöka vår
biljettkur under luncherna i kårhuset.
Ett besök som vi varmt rekommenderar! För mer information titta in på
www.spexet.chalmers.se/bob
eller håll utkik efter våra affischer!
Hjärtligt välkomna!
/Chalmersspexet Bob 2004

Chalmers Karateklubb
Nu drar en ny karatetermin igång
i idrottshallen i Kårhuset. Efter att
under sommaren tränat utomhus och
sparkat i gröngräset, är det nu dags
att dra sig inomhus och öka intensiteten på träningarna. Som vanligt så
är det en hektisk period som väntar,
då vi välkomnar alla nybörjare under
vecka 37 och 38.
För er som funderar att börja träna
skall veta att alla är välkomna, då träningen passar både vig som ovig. Förutom ren träning ägnar vi oss också
åt social verksamhet i form av fester
och andra aktiviteter.
Vi önskar såväl nya som gamla medlemmar välkomna för en termin med
mycket roligt i form av sparkar och
slag.
Träningstider under hösten
Tisdagar: 19:15-21:00
Torsdagar: 19:15-21:00
Vill ni veta mer?
www.chalmerskarate.se
/Chalmers Karateklubb
Vill du bli en apa?
Kom då till Röda Rummet och drick
billig öl, samt träffa andra som gärna
vill bli som du.
/A6

En nystartad kårkommitté med traditioner
En av våra stora uppgifter är att
iklädda civil högtidsdräkt, dvs. frack
ellerr balklänning samt vit Chalmersmössa, företräda Chalmers studentkår
och dess traditioner vid högtidliga
tillfällen. Ibland gör vi detta tillsammans med sektionernas fanbärare då
vi vid sidan av dom bär kårens standar och deras svenska fanor. Exempel
på tillfällen då detta inträffar är, då
Emil och Emilia byter till den svarta
Chalmersmössan den 1: e oktober och
till den vita mössan på valborg.
Andra uppgift som Chalmers Studentkårs Marsalkämbetet har är att
arrangera Chalmers Studentkårs årliga
vårbal samt medverka vid jubileum,
invigningar, examensceremonierna
och roliga tillställningar som vi tycker
är passande. I början av hösten
kommer vi att söka nya medlemmar
till kommittén. Är du intresserad så
skicka gärna ett mail eller håll utkik
efter mer information på anslagstavlor och hemsidor.
/CSM
Sök Chalmersbaletten
Tycker Du om att dansa, showa och
kalasa -Sök Chalmersbaletten!
Du är välkommen att träna med oss i
kårhusets gymnastiksal, måndagarna
6/9, 13/9, 20/9 och 27/9 klockan
19.30
Kan Du inte vara med från början
eller har några frågor, maila oss!!
baletten@chs.chalmers.se
/Chalmersbaletten
Sök Chalmers Sångkör
manskör - kammarkör - damkör
sökningarna sker under v 37 (läsvecka 2) men redan den 30/8 kan man
skriva upp sig på en tid. Detta gör
man i Chalmers Kårhus.”
MVH
/Ebba Bonde

Chalmers Bastukommitté
”Nollans bastukalas har hitintills varit
en stor succé. Det har varit varmt och
skönt och maten har varit god. Men
mest av allt har det ju njutits av den
underbart vackra tomten vi har ute i
Härryda. Vill du också vara med och
hålla tomten vacker eller vill du förändra något som du stör dig på så hör
av dig till oss i Chalmers Bastukommitté.
bastu@chs.chalmers.se
Därmed basta!
/Cicci
En tjejdag på Volvo!
Vi i Tarantella bjuder dig till en tjejdag på VOLVO den 29. september,
vare sig du är medlem eller inte. Det
kommer att serveras god mat samt
rundvandring på företaget. Volvos
VD Leif Johansson kommer att vara
med under dagen vilket kan ses som
ett privilegium mitt i hans späckade
schema. Vi kommer även att få provköra lastbil! Det är först till kvarn
som får följa med, så boka in dig och
dina väninnor till:
tarantella@chs.chalmers.se
Väl mött!
/Tarantella
Farbror Modulen svarar på dina
frågor:
modulen@chs.chalmers.se

Hej alla glada!
Vi i BAMSE tänkte arrangera ett
övningshäfv inför Nollhäfvet. Detta
kommer att äga rum måndagen den
6/9, efter skolan. Mer exakt tid
kommer senare - håll utkik efter våra
planscher på din sektions anslagstavlor! Både killar och tjejer är självklart välkomna till oss! Om du inte är
medlem sedan innan kostar medlemsavgiften endast 40kr (!) per år, och
då får du häfva hos oss gratis och gå
på alla våra spännande arrangemang
under året. Viktigt att veta är att du
absolut inte behöver kunna häfva för
att gå med som medlem i BAMSE.
Huvudsaken är att du gärna vill prova
på det och kanske till slut lära dig hur
man gör!
För mer information om BAMSE, gå
in på www.chs.chalmers.se/~bamse
eller maila till:
bamse@chs.chalmers.se!
Kramar
/BAMSEstyret

