Kultur

Jajjamensan, nästan
jämt.

Kalas

Mängder...det märker du
snart.

Mörkrädd?
Chalmers studentkår vill självklart värna om sina medlemmar och se till att de
trivs så bra som möjligt under den första perioden på skolan. Därför anordnar
vi en trygghetsjour dit Du kan ringa på kvällarna om du känner dig orolig över
att behöva gå hem själv. När du ringer så ser vi till att minst två vänliga äldre
teknologer följer med dig hem till dörren och lämnar av dig tryggt och säkert!
Vi hjälper dig som bor inom ett gångavstånd från skolan. Vi kommer att sitta
och vänta på dig mellan:
22:00 - 02:00 (söndag - torsdag)
22:00 - 04:00 (fredag - lördag),
så tveka inte att ringa oss på:
031 - 772 39 70
om du vill ha följe hem.

”Visste du att...”
...nya kvastar sopar bättre än
gamla?
...i Kalmare stad där finnes
ingen kvast förrän lördagen?

Se upp för stråtrövare i mossenskogen!
Använd dig av trygghetsjouren!

Om du undrar vilka vi är så samordnar
och planerar vi det som sker idag,
alltså Götaplatsen, Lisebergshallen och
mycket mer. Mer information om vad
vi
sysslar
med
finns
på
www.chs.chalmers.se/~mk.
Hoppas att ni får en riktigt rolig mottagning!
//MK (Mottagningskommittén, vi går
runt i neongul-blå byxor)

...när en gammal kvast går
sönder är det bara att byta
skaft?
...ingenting sägs som inte är
sagt förut?
http://frontiernet.net/~jinx194/spanking.gif

Jätteviktigt Schema!
Nedan följer första hjälpen inför nollningens absolut viktigaste aktiviteter
som samtliga sektioner är med på:
28/8 FestU-kalas i kårhuset
2/9 Pubrunda på Chalmersområdet
7/9 Nollkamp på Chalmersområdet
7/9 Nollrock
7/9 NollpoQuarlen
11/9 FestU-kalas i kårhuset

Här står jag,
jag kan icke annat

Modulenredaktionens maskot Knutt
vill önska just Dig lycka till i ditt
nya liv!
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Grattis, du vågade!
Du har en tid framför dig som du senare
kommer att minnas som den bästa och roligaste i ditt liv. Att gå på Chalmers kommer
att innebära en del förändringar, men alla
sådana kommer att vara väl värda mödan
i sista ändan. Det lovar vi. Alla gånger
kommer det kanske inte att gå helt smärtfritt, du kommer stundtals att bli tvungen
att lägga ner ganska mycket energi för att
få ut något av både studier och studentliv.
Det finns dock ett väl beprövat och överlägset knep för att bemästra de flesta svårigheter som man kan komma att möta: Ge
inte upp!
Publikationen i din hand går under namnet
Modulen (ifall du ännu inte uppmärksammat detta) och kommer förhoppningsvis att
bli en förtrogen vän under dina stundande
år som chalmerist. Modulen är studentkårens officiella informations- och kommunikationsorgan, dvs en kanal mellan dig som
student och föreningar/kommittéer inom
studentkåren. Utgivningsdatum är måndagar, udda läsveckor och du som chalmerist
är mycket välkommen att skicka in bidrag
av vilken karaktär som helst. Vi sållar.
Bästa sättet att nå tusentals andra teknologer är att skicka ett mail på:
modulen@chs.chalmers.se
Gör det! Gör det nu! Genast!!!
/Farbror Modulen

Hej och Välkommen!
Det är er kårordförande igen. Du kanske inte kommer ihåg det, men mellan
spexare, baletthoppor och fyrverkerier i Lisebergshallen försökte jag få dig att
ta vara på nollningen. Förlåt för att jag tjatar, men jag vill verkligen att du ska
inse hur skoj det är att vara medlem i Chalmers Studentkår.
Kåren arbetar för att du ska trivas och utvecklas under hela din Chalmerstid
och nollningen är den första viktiga delen i detta. Här hittar du dina vänner för
livet och får testa på en del av det som kåren erbjuder. Du kommer kunna gå
på kalas, engagera dig i en av våra många sektionsföreningar, kårföreningar
och kommittéer eller bara hänga i Kårhuset. I Kårhuset kan du äta, bada, basta,
spela biljard, sporta eller se på bio. Eller varför inte tvätta, fika, läsa en bok
eller ta en öl? Här händer alltid något! Det bästa är att allt är ditt!
För att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av oss så är det viktigt att
du försöker hålla dig uppdaterad med vad som händer. Läs Modulen, Tofsen
och kika in på www.chs.chalmers.se. Om det är något du undrar kan du alltid
kontakta oss i Kårstyrelsen.
Någonting du alltid ska komma ihåg är att det är du, tillsammans med de andra
chalmeristerna, som utgör kåren och att kåren alltid står på din sida.
Vi ses!
/David Elebring, Kårordförande

Vår kårordförande, alltid med ett brett leende på läpparna...

