Kultur

Lör 13/11
Pop/Rock-kväll i kårhuset. Empire Dogs,
21st Century noise,
Peggy Lejonhjärta,
Sandy Mouche.
Pris:Under hundralappen!

Kalas

v43
Tentor varje dag i
V-huset

”Visste du att...”
...det heter omständligt, inte
omständigt?
...lurk är latin för gamling?
...43 poäng i en bowlingserie
inte är så himla bra?
...Oliver/oliver är en homonym
medan kål/kol är en homofon?

floffa

No more doctor visits!
Stop wasting money on prescription drugs. Get them online for
80% off.
V1agra, C1alis, Zyban, Prozac,
Xen1cal, And many many more...
Stop paying more than you have
too!
/Derick Roth

vägrar släppa taget om sänggaveln
på morgonen. Och när han väl går
upp lägger han sig på ”sofflocket”
resten av dagen. Vad ska jag göra?
/anonym

Jag hatar er! Jag hatar er modul!
Jag hatar er floffa-spalt! Jag hatar
allt ni står för! Jag vill era barn
illa! Jag ska stå där och skratta
när ni bryter lårbenshalsarna om
sextio år!
/Anonymt brev skrivet på en servett inknölad i kårens mailserver.

SVIKARE!
/Tord

Hej floffa!
Jag har ett problem, min kille

Maila nu in till floffa och berätta
vad den här late killens livskamrat
skall ta sig till! reds anm.

Förra veckans katt var jättesöt,
men lite liten.
/Karin
Vad hände egentligen med TVAR?
Fann man ett vaccin? Eller var det
ens en sjukdom?
/undrande orienterare

floffa@chs.chalmers.se

Dom här små
gynnarna till
vänster har du
massor av i din
mun.

Modulens rebusutskott presenterar stolt höstrebusen!
Om du lyckas knäcka gåtan nedan, skicka då in ditt svar till
modulen@chs.chalmers.se.
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O Härliga Höst!
Härliga mörker, härliga höst. Då
dagarna mörknar vaknar gemene studieteknolog ur sin sommardvala för
att återigen köra nattskift på nattskift
med inlämningsuppgifter och tentaplugg. Integraler till höger och Heisenberg till vänster kan få det att
spritta i även den mest sömndruckne
chalmerists högra halva. Arbetsmarknadsenheten applåderar höstens intåg,
studietakten är rasande hög och de
små grå får jobba som aldrig förr, inte
utan att vi blir lite avundsjuka här på
kontoret. För att inte sjunka alltför
djupt i avundens träsk jobbar vi stenhårt för att på bästa sätt motsvara de
förväntningar Ni ställt på oss genom
att välja oss som Era förtroendevalda
representanter mot näringslivet. Detta
innebär för Martin, projektledaren för
CHARM att han tillsammans med
sin kommitté under denna månad
kommer att säkerställa att CHARM
fortsätter att vara bland Europas
största arbetsmarknadsmässor. Själv
sliter jag tungt med att dra in mer
och mer pengar till kåren, allt för
att Ni skall kunna få lättnad i det
annars relativt dyra studentklimatet
här i Göteborg. Vår medlemskatalog,
Den Lilla Gröna, kommer ut i början
av november och jag kan meddela
att den i år är helt och hållet finansierad av annonsintäkter. Ni som sett

till Den Lilla Gröna tidigare kommer
att märka vissa förändringar i årets
DLG som vi hoppas ytterligare skall
förbättra dess användarvänlighet. Ni
som är nya kan vänta Er en mastig
och matnyttig katalog där Ni kan
finna information om alltifrån Studentkårens och studerandesektionernas organisation och medlemmar till
vilka företag som finner just Er intressanta. Jag kan även meddela att vår
eventkommitté, Chalmers Event, för
tillfället söker nytt folk till verksamhetsåret 04/05. Chalmers Event har
med stor framgång under året skött de
riktigt stora evenemangen på skolan,
bl.a. Teknik-SM, Invigningskalas och
större företagsträffar (d.v.s. de som
riktar sig mot mer än en sektion).
Responsen från företagen på Chalmers Event har varit odelat positiv
och har inneburit ett mervärde för
dem som under året arbetat i kommittén. Kontakta gärna mig om Ni vill ha
mer information om Chalmers Event.
Nu skall jag inte hålla Er borta från de
lockande skolböckerna längre, glöm
bara inte bort att det finns en arbetsmarknad därute, och den söker efter
Dig!
/Gustav Eklund,
Arbetsmarknadsenheten

Babbel, snack, prat och sånt.
Visst kan det vara så att folk i ens
närhet brer ut sin osande ande över
hela ens kropp och själ med hjälp av
sin svettiga svada. Vad skall man då
göra? Gå till motattack som en huggormsbiten iller? Eller bara göra som
den skäggige krucifixhängaren påbjuder och vända sin andra kind till?
Farbror modulen vill ju inte vara
sämre och låter därför udda vara jämt
i till och med det tryckta mediets
utrymme. För det är ju så. Att farbror
modulen är som ett stort härligt vardagsrum som alla kan trivas, leka,
prata och floffa i. För er löskokta kan
begreppet floffa kanske te sig aningen
ekivokt men farbror modulen försäkrar att till och med de mest reaktionära av överbeskyddande mödrar
skulle vara stolta över sin lille Emil
eller Emilia den dagen de sprang
hem med glädjetårar i ögonen och
berättade att de floffat. Så lägg era
svettiga integraler i tvättkorgen och
skriv ett mail till
floffa@chs.chalmers.se
så är ni en del av
ett forum som inte
ligger på webben.
Och det är bra.
/Farbror Modulen

Dammiddag!!!

Ta chansen!

Aspa Pyrot!

BAMSEs (fantastiskt roliga) DAMMIDDAG går av stapeln den 30:e
oktober! Sittningen kommer att vara
i Verum, Väg&Vattens pub, och vi
börjar kl.18.
Temat är Halloween, eftersom vi efter
sittningen går ner och festar vidare
i kårhuset på FestUs Halloweenkalas
(glöm inte att köpa biljett dit)!

Nu söker Chalmersspexet Bob SPEXARE inför 2005 års spex. Så ta chansen att få ta del av ett härligt gäng och
få en kul upplevelse och erfarenhet
du alltid kommer att bära med dig.
Som spexare får du vara med om att
genomföra ett spex, från manus till
framförande. Förutom föreställningar
i Göteborg får du även chansen att
följa med på turnéer runt om i Sverige
och delar av världen. För att få
mer information om oss är du välkommen att kontakta oss via mail
på bobspexet@chs.chalmers.se eller
kom på vår spexbar den 27/10 kl
18:00 i Gasquen, där vi bjuder på
mat och underhållning. Besök gärna
vår hemsida www.spexet.chalmers.se/
bob där du kan botanisera i Chalmersspexet Bobs värld. Hjärtligt välkommen till Chalmersspexet Bob.

Pyrot är en kårkommittée som fixar
och avfyrar mäktiga fyrverkerier Just
nu är det aspning, dvs vi ger just
DIG chansen att vara med! Skicka ett
mail till pyrot@chs.chalmers.se och
berätta lite vem du är, så får du mer
information. www.pyrot.se

Betalningen (60kr för medlemmar
och 100kr för icke-medlemmar, varav
medlemsavgift 40kr) sker på plats. I
priset ingår fördrink, en öhl, trerätters middag samt en grymt kul kväll!
Det kommer att finnas vanlig öhl till
självkostnadspris, men om ni vill ha
annat att dricka till maten (cider, vin,
sprit, hallonsaft..) får ni ta med det
själva!
Anmälan sker på mail till
bamse@chs.chalmers.se!
GLÖM
INTE att uppge namn, mailadress,
sektion och eventuella allergier eller
om du är vegetarian. Sista anmälningsdag är den 28:e oktober. Men
anmäl dig gärna så fort som möjligt!
Frågor? Maila oss eller gå in på
vår hemsida: www.chs.chalmers.se/
~bamse!
Kramar
/Bamse-styret
Ps. Intresserad av att aspa styret?
Maila oss!

I CBC tömmer vi Chalmers
största ölburk i ett nafs!
Vill du lära dig hur? Kom på vårt
info-möte torsdagen den 28/10 lv 2
klockan 17.15. Samling på teknologgården vid fint väder och intill vörtpannan vid dåligt väder. Kolla även in
vår hemsidan: www.cbc.chalmers.se
Hjärtligt välkomna
/Styrelsen, Chalmers Ballong Corps

/Chalmersspexet Bob 2004

Det är aldrig försent!
…att gå med i Chalmers Barockensemble. Vi repar varje måndag (utom
tentaveckor) 18:15 i KS 11. Så kom
med eller utan instrument, men inte
utan det glada humöret och bli en av
oss. Vi spelar barock musik från alla
epoker och genrer. Det viktiga är inte
hur du spelar utan att du spelar, och
att du gör det med oss.
Välkommen!
www.chs.chalmers.se/~barocken
/Chalmers Barockensemble

Hej!
John L’s pub har öppet tisdag till
fredag 16-23. Varje vecka finns förutom hamburgare en husman, en pasta
och en sallad att välja på. Vi har även
ett bra ölsortiment, öl på både fat och
flaska och drinkar. Varje fredag har
vi dessutom Happy Förfest med buffe
för 20:- och andra bra erbjudanden.
Välkommen till John L´s!

/Pyrot

Nu är det rackarns i min lilla
låda dags att aspa CCC!
Och det gör man enklast genom
att bli imponerad av de tuffa affischerna som finns att beskåda
kring skolan, för att sedan anmäla
sitt intresse på vår hemsida:
www.cortegen.se, där man även
kan få sig lite matnyttig information till livs. Första aspmötet är
söndagen efter tentorna, tänk på
det!

Köp din dator till ett mycket
förmånligt pris via Chalmers Studentkår
Att ha tillgång till en egen dator på föreläsningar, grupparbeten eller hemma
underlättar studierna avsevärt. Chalmers IT-strategi är att utveckla undervisningen med hjälp av IT och därigenom även förbereda studenterna för
alla de möjligheter som modern IT ger i näringsliv och forskning.
Chalmers Studentkår har nu tagit fram ett förmånligt erbjudande där du som
medlem får möjligheten att köpa din egen bärbara eller stationära dator.
Våra partners i denna kampanj är Nord Net It och Handelsbanken Finans.
Välj mellan tre modeller från Compaq. Köp kontant eller till en mycket
förmånlig avbetalningsplan. Oavsett vad du väljer har vi förhandlat fram
oslagbara villkor enbart för dig som är medlem i Chalmers Studentkår.
Erbjudandet gäller höstterminen 2004.

/Chalmers Cortège Committé

Spexrebusar vi minns!

Batukommittén ångar av sig!

Hallob!

Modulen rekommenderar

Heliga Birgitta

Nu stundar det tentor, inlämningar
och annat. Dessutom är det höst i
Gbg… Det säger allt. MEN det finns
ljusglimtar bara man vill hitta dem!
CBK, Chalmers BastuKommitté är en
av de starkast lysande just nu, och vi
söker ständigt nya medlemmar som
känner att lite byggande muntrar upp
i höstrusket!

Danskvällar med kurser i
tango och salsa!

Hör av dig till Bastu@chs.chalmers.se
för mer info!

Den 17/11 är det Kårens dag och vi
som alla andra ambitiösa kårkommittéer kommer självklart husera i kårhuset hela dagen för att visa upp oss
och våra fräcka grejer. Till alla er
som vill hyra saker av oss är det ett
ypperligt tillfälle att se våra grejer in
action. Och för alla er som kanske till
och med är intresserade av att aspa
LoB är det ett om möjligt ännu mer
ypperligt tillfälle att komma och se
vilka vi är och vad vi gör.
Så hjärtligt välkomna till oss på
Kårens dag!

Att börja plugga i tid.
(ju tidigare man halkar efter, desto
mer tid har man att ta igen det)
Inte de blåa godisgubbarna i tofsens
tillbringare.
Filmen Cidade de Deus (City of God)
Filmen Oldboy, vinnare av Grand
Prix Cannes 2004
Lucköppning i December
Att stoppa in alla fingrar i bilen innan
man stänger dörren

Våra närmast kommande danskvällar
är: 9 oktober: Prova-på-kurs i Argentinsk tango kl. 18.00 och blandad
dans från kl. 19.
13 november: Prova-på-kurs i Salsa
kl. 18.00 och blandad dans från 19.
Båda gångerna är vi i Lilla salen i
Kårhuset. Alla danssugna och nyfikna
är hjärtligt välkomna!
Se även vår hemsida:
www.chs.chalmers.se/foreningar/dance/.
/Chalmers Danssälskap

/CBK, genom Axel

ChIEF informerar:
För er häst intresserade så finns Göteborg Akademiska Ryttarförening. En
förening som arrangerar olika aktiviteter och har lektionstid på Göteborgs Fältrittklubb samt Alleby. För
mer information om medlemskap och
aktiviteter, gå in på hemsidan:
www.gfs.gu.se/ryttarna/
/ChIEF

Spexrebusar vi minns!

Obs! LoB-kit fortfarande 250 SEK.
/ LoB

For your viewing pleasure:
The snow peak titanium spork.

Djingis Kahn

