Kultur

Bio i Runan
Alla filmer börjar 19:00
18/1 Tisdag Så som i himmelen
20/1 Torsdag Some kind of Monster
(Metallica)
25/1 Tisdag Eternal sunshine of the
spotless mind
27/1 Torsdag Bridget Jones 2
40kr + kårleg for Chalmerister och
filmkort for ickechalmerister.

Kalas

20/1 Pubrunda
på Chalmers
22/1 Hjältegasque
(F6/Häv6)
29/1 CBJO-kalaset i kårhuset

floffa

Om man är sugen på att arrangera
kalas eller annan sammankomst
går det numera alldeles utmärkt att
hyra studentkårens järnvägsvagn
för en billig penning. För att göra
detta kontaktar man husansvarig
på:
ha@chs.chalmers.se eller
031-772 39 15

Jag tycker att Chalmers borde vara
med glamoröst
/Carl
Varför finns det så få stora djur med
fler ben än fyra? Borde inte evolutionen vid det här laget ha fått fram
åtminstone åttabenta giraffer?
/Johan

Att ölbruket jobbar för en pipeline
till Pripps känner väl de flesta till
men jag vill ställa en fråga av
samma karaktär till Sinus: jobbar ni
för motsvarande pipeline till Arla?
De ligger ju åtminstone fortfarande
kvar i Göteborg
/undrande

Fler funderingar?
skriv till: floffa@chs.chalmers.se

floffa@chs.chalmers.se
”Visste du att...”
...Cremona öppnade redan förra

”Det är bättre att vara frisk och
rik än att vara sjuk och fattig”
- känd tänkare

veckan?
...det nu är jättelånga köer för
att få tag på sina böcker?
...förtänksamhet är ett ord på
tretton bokstäver?
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Att komma tillbaka till skolan efter jullovet
kan väl vara lite motigt ibland, men efter
den här julhelgen finns det kanske ännu
större anledning att avstå jublet. Naturkatastrofen i sydostasien är den värsta på
många år och har drabbat många i Sverige,
trots att det skedde så långt bort. Chalmers
är en stor arbetsplats med både anställda
och studenter, och det är troligt att det
finns flera hos oss som har berörts direkt
eller indirekt av olyckan. Vi har också
många internationella studenter som har
sina familjer i de utsatta områdena.
Om du känner att du vill prata med någon
finns det på hjälp på flera håll.
Högskolans kurator Mikael Carlsson kan
nås på 031-772 25 45 eller 073-034 63
11. Vår präst heter Evamaria Carlberg och
nås på 031-772 84 51 eller 070-336 50 72.
Mer information om råd och stöd finns på
Västra Götalandsregionens hemsida:
www.vgregion.se. Chalmers informationsavdelning samordnar insatserna på skolan
och kan nås på info@adm.chalmers.se.
Såvitt vi vet är det än så länge inga studenter som saknas. Vi hoppas att det fortsätter att vara på det viset.
Var uppmärksam på dina
vänner och berätta att det
finns stöd att få om det
behövs.
/Linda Ivarsson,
Sociala enhetens ordförande

Grattis Modulen!
Just nu har du i din hand Modulen
årgång 10. En alldeles äkta jubilar
alltså, men inte nog med det; Modulen firar även 25 år detta år. Hur kan
detta komma sig?
Första ledarens rubrik
1996 löd:
”Modulen
reser sig ur graven!”.
Detta var sant, för andra
gången. Modulen startades nämligen upp redan
1932 med den enorma
upplagan av 60 ex. för
att efter 10 år läggas
ned av okänd anledning.
Nystarten 1961 klarade
sig aningen bättre med 16 årgångar
(1961-1972, 1974-1977). Räknar man
samman dessa år med de nio senaste
får man, om man räknar rätt 25.
Med stolthet ser vi att den ursprungliga idéen med Chalmers Studentkårs Organ fortfarande står sig. Ett
lättillgängligt forum för kommittéer,
föreningar, styrelser och gemene chalmerist. Alla chalmerister tillåts yttra
sig, varigenom en bjärt kontamination av varierande lingvistisk karaktär skapas.

Den som orkar ta sig hela vägen upp
till Modulens arkiv kan läsa en varité
av mer eller mindre spännande händelser inom det oöverträffade chalmerska studentlivet. I
nummer 1 1996 kan man
läsa att E-styret i enlighet med sektionsmötesbeslut till M-styret
framlagt ett önskemål
om att köpa M-winden.
Trots påtryckningar och
vackra mutor hade inget
officiellt svar kommit
vid pressläggning men i
väntan på svar ägnade
sig E-styret åt att testfesta och teststäda den blivande E-winden. Både
festpotentialen och städbarheten fick
fyra rattar varav två med muff. Hur
det sedan gick med köpet kan vi alla
räkna ut. Under åren har Modulen
alltid återspeglat såväl tidsaktuella
frågor av varierande slag som ständigt aktuella diton som kårhus, engagemang och CSN. Vi i redaktionen
hoppas på fortsatt engagemang från
alla läsares sida och vill önska er alla
ett gott nytt 2005!

Informatören informerar:

Jobba extra och ät gott!

Studiemedlen räknas upp! Lånedel
och bidragsdel höjs tillsamman med
totalt 16 kronor i månaden!

Jobba i John L´s Publunch mellan
11.00-13.00 och tjäna ihop lunchpengar
för flera dagar.

/Albert

Puffa!
Orkester finnes!

Mejla klara@chalmrest.se
och berätta varför vi skall välja dig.

Vad är ”puffa”?

Spelar du trummor eller något blåsinstrument som t.ex. flöjt, oboe, fagott,
altsax, horn, trombon eller klarinett?
Då är kanske Chalmersspexets orkester något för dig! Vi letar just nu
efter nya spelsugna spexare som
vill vara med och skapa 2005 års
spex. Lockas du av ett fantastiskt
upplevelserikt år ska du höra av
dig till oss på 0704-793210 eller
bobspexet@chs.chalmers.se.
Glada Spexhälsningar
/Chalmersspexet Bob

Sök BEST:s vårkurser!
Ansökningen för BEST:s vårkurser
är i full gång! Du har 15 evenemang
att välja på, från Helsingfors i norr
till La Réunion utanför Madagaskar
i syd! Läs med på vår hemsida:
www.chalmers.se/~best!
/BEST

Aspa BEST!
På torsdag LV1 19.00 kommer BEST
att ha ett infomöte(/pubrundeförfest)
i BEST-rummet (översta våningen i
kårhuset) och där kommer vi berätta
om oss och vad vi gör. Dessutom
bjuder vi på mat. Om du blir intresserad är det bara att aspa vår kommitté!
Vår aspresa är förresten lite fräckare
än andra kommittéers... Den ser ut att
gå till Riga i Lettland i februari;)
Läs
mer
om
BEST
på
www.chs.chalmers.se/~best!
Med vänliga hälsningar,
/BEST

Man hjälper FestU att fixa ett kalas. Man kan hjälpa till innan (t.ex. bygga
nånting eller måla dekor), under (t.ex. stå i bar eller vakta nånting) eller efter
(riva och ställa i ordning saker) kalaset.
Vad får man för det då?
Man får gratis inträde på kalaset, garanterat inträde även när det är slutsålt
alltså. Mat och dryck under tiden man jobbar och ett par biobiljetter till
PU/LoBs bio. Dessutom träffar man många nya människor och gör nånting
som är väsentligt för kalaset ska gå att genomföra. Det behövs alltid hjälp!
Hur lång tid tar det?
Olika för olika puff-jobb. För mer info om s.k. puffande, gå in på vår hemsida,
www.festu.se. Där kan man även anmäla intresse och läsa om vad FestU är
och vad vi gör. Om det är något ni undrar över, tveka inte att skicka ett mail
till oss, festu@festu.se, eller ringa oss på 031-206666.
Puff & kram!

CHARMkalaset!
För er som inte fick biljett till banketten, som vill efterfesta med företagsrepresentanter eller bara vill gå på ett bra kalas kommer CHARMkalaset att hållas!
Årets CHARMkalas hålls i FestUs regi, så boka in tisdag 8 februari. Bland
flera barer och tre dansgolv finns jazzband, whiskybar, trubadur och en skön
lounge-känsla. 22-03 är tiden och det är endast förköpsbiljetter som gäller.
Biljetter kostar 50:- och kommer att säljas i receptionerna under CHARMdagarna, samt av FestU lunchtid i Chalmers Kårhus fr.o.m. onsdag 2 februari.

Hallob!

Barockt värre!

Gôtt mé glühwein å sånt!

Vi småfeta i blå shorts är kanske lite
fetare efter jul. Men vi är tillbaka
bakom ratten och styr in LoB på ett
nytt år med en massa roliga arr av
olika slag. Vi inviger i stor stil med
konsert på Chalmers Big Jump Open
den 29/1. Sedan fortsätter vi med att
blinka och väsnas för studenter och
företagare under CHARM-dagarna i
februari.
Alla ni som har en inre strävan till att
vara lite häftigare än de flesta andra
bör pallra er ner till föreningstorget
under lunchtid och skriva upp er på
LoBs asplista. Eller varför inte kika
förbi då vi riggar för CBJO? Lunchtid är även tiden då vi har öppet för
uthyrning av ljud- och ljusprylar, men
det visste ni ju redan!
Obs! LoB-kit fortfarande 250:- ”
Tack och hej så länge!
/LoB

Är du nyfiken på Sveriges förmodligen enda studentorkester med symfoniorkestersättning? Kom och hälsa
på oss med eller utan instrument
(fast helst med) i KS11 vid kemihusets godsingång på måndagar 18:15
(utom tentaveckor). Första repet är
den 17/1.
/Chalmers Barockensemble

Mitt i allt pubrundevimmel som
kommer råda på torsdag i läsvecka
1 kommer CCC befinna sig med det
stora Lyckohjulet i högsta hugg, som
på ett förnämligt sätt gjorde succé
en dag i cortègeveckan förra året.
Förutom Lyckohjulet med chans att
snurra hem glühwein, öl, grillad korv
och massa andra generiskt tuffa grejer
kan du lyssna på gamla goa bygglåtar och bedriva kvalificerat skitsnack
med den nya käcka cortègecommittén. Allt detta och mycket mer till det
facil-gentila priset av noll kronor. Vi
kommer hålla till nånstans i krokarna
hörsalsvägen/tvärgatan eller nåt. Ses
där!
Kolla in www.cortegen.se för mer
info om vad CCC och cortègen är för
nåt.
/CCC

Sök Kårstyrelsen!
Vill du påverka? Vill du utvecklas?
Sök Kårstyrelsen 05-06!
Sista ansökningsdag 31/1.
Mer info på kårens
www.chs.chalmers.se

hemsida:

God fortsättning på det nya året!
/Valberedningen

CBJO–kalaset!
Lördagen den 29 januari, efter att CAS arrat årets Big Jump Open, arrar FestU
årets Big Jump Open-fest! Som alltid handlar det om ett grymt bra kalas med
bra priser i flera barer. Det bjuds på Livemusik från Treanti och The Change,
och mellan dessa kommer tuffa Capoeira-uppvisningar att hållas. I övrigt kan
man softa vid foto/filmvisningen från dagens tävling, röja på något av de tre
dansgolven eller visa polarna vad man går för vid karaoke-maskinen. Garanterat röj blir det! Dörrarna öppnas kl. 21.00 och hålls öppna till 03.00. 18 år är
åldersgränsen, och priset i dörren är 80:-, medan en förköpsbiljett kostar 60:-.
Värt att köpa förköpsbiljett alltså, detta kan du köpa direkt av CAS styrelse,
eller av FestU lunchtid i Chalmers Kårhus fr.o.m. måndag 24 januari.

Ornitologi - tråkigt men viktigt!

Nästa Modulen utkommer måndagen den 31/1
Skicka in era bidrag senast onsdagen den 26/1
modulen@chs.chalmers.se

