CACs aktiviteter!

Seminarieserie med AB Volvo

Den 4:e maj kl. 17:30 får CACs medlemmar besöka Universeum för endast
30 SEK, ordinarie pris 110 SEK, (föranmälan krävs på www.rymden.net).
Anders Sundin håller också föredrag
om Cupola (en del av rymdstationen
ISS), sedan får vi en guidad rundvandring på Universeum.

Nu är det dags för sista tillfället i
vår seminarieserie med Volvo. Missa
inte chansen att ställa allmänna frågor
kring rekrytering till representanter
från Volvo! Mingel och mat efteråt!

...nästa trend inom mat kanske

Var? Volvofoajén, Kårhuset
När? Måndagen den 2/5 kl.17.30

...glass och bearnaisesås är

Den 11:e maj är det dags för verksamhetsårets sista arr. Det blir föredrag av
Ulf Torkelsson ”Dvärgnovor som astrofysikaliska laboratorier”, årsmöte
där ny styrelse skall väljas och vi
avslutar med att titta på filmen Alien
vs Predator.
Medlemskap kostar 60 SEK/läsår, för
mer info, gå in på www.rymden.net
/CAC

Danskväll 14/5 med prova-påkurs i wienervals!

Nästa danskväll äger rum den 14 maj i
Lilla salen i Kårhuset. Vi inleder med
prova-på-kurs i wienervals kl. 18.00
och fortsätter med blandad dans från
ca 19.30. Inga förkunskaper krävs.
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida
www.chs.chalmers.se/foreningar/
dance/.
/Chalmers danssällskap

Pssst...nu är även killar välkommna
som medlemmar i Tarantella. Anmälan till tarantella@chs.chalmers.se
/Tarantella

Chalmersspexet Bob
Sista chansen att se Gustav II Adolf
innan han går på semester!
Chalmersspexet Bob 2005 spelar
vårens sista föreställningar 13/5 och
14/5. Buskföreställningen den 14/5
bjuder på överraskningar för både
publik och spexare och är därför extra
spännande!
Passa på och köp biljetter i kårhuset
i spexets kur utanför John L’s under
lunchtid innan de tar slut.
Ses på Stenhammarsalen!

Umgås med Chalmers BastuKommitté!
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”Visste du att...”
är glass och bearnaisesås?

gott?
...man kan ha bearnaisesås på
nästan all mat?
...ett bra recept på bearnaisesås
inte är svårt att hitta?
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

CBK söker nytt folk! Vi finns varje
tisdagkväll i puben JohnL i kårhuset
från klockan 17 och framåt, så är du
intresserad av vad vi gör är det bara
att komma dit så får du se vilka vi
är också. Barbygge står på schemat
inför nästa byggsöndag den 8e maj,
är du intresserad av att hänga med så
dyk upp en tisdagkväll eller skicka ett
mail för mer information!
bastu@chs.chalmers.se

Vi behöver folk som vill skapa schysst
musik till nästa uppsättning. Vill du
producera musik, framföra den eller
föreviga den på skiva? Hör av dig!
Känner du dig mindre musikalisk
behövs även andra talanger. Vi behöver en PR-chef som kan hålla uppe
våra goda kontakter med näringslivet. Hör av dig!

//Chalmers BastuKommitté
www.chs.chalmers.se/~cbk

www.spexet.chalmers.se/vera,
veraspexet@chs.chalmers.se

Producera spex?
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Hallob!
När denna text publiceras har LoB
ännu ett år genomfört CCCs öltältsvecka levande och även lyckats rigga
ett satans stort och bra Valborgskalas
åt FestU. LoB hade asp-dag i öltältet
under veckan. Även om du inte var
där betyder inte det att du har försatt
dina chanser att aspa LoB eller för den
delen bara kolla på våra fräsiga grejer.
LoB har ingen asp-period vilket betyder att du är välkommen att när
du vill skriva upp dig på asplistan
som hänger på LoB-rummet nere på
föreningstorget i kårhuset. Vi finns
som vanligt på rummet varje dag
12.00-12.30 (utom söndagar) för att
sköta vår uthyrningsverksamhet, käka
lunch, snacka strunt och spilla kaffe.
(Vi är där ganska ofta övrig tid också
faktiskt...) Dörren står öppen, det är
bara att kika in!
Glöm inte att utnyttja dina fina möjligheter att se aktuell biofilm i Chalmers
egen biosalong i RunAn varje tisdag
och torsdag för ynka 40 spänn.
Hopp och hej från alla småfeta i blå
shorts!
PS. LoB-kit kostar fortfarande 250
kronor!
/Lob

Matmode utan gränser
Att vi lever i ett samhälle där trender
och mode skiftar snabbare än man
hinner hänga med är det nog få som
tvivlar på. Att utbudet av varor och
tjänster ökar med stormsteg så här
en bit in på 2000-talet är kanske inte
heller så obekant för gemene man. Det
finns dock områden där man knappast
förväntar sig ett trendbyte eller en helomvändning av sällan skådat slag.
Matindustrin, och dess följe, har
under det senaste årtiondet pendlat
fram och tillbaka mellan den ena mattrenden efter den andra. Alla minns vi
när friterad potatis skulle frambringa
cancer vid varje tugga, eller när galna
kor orsakade kallabalik och köttproduktionen i många europeiska länder
avstannade helt. I hysterin glömde
någon dock nänma att det är troligtvis
större chans att dra på sig skador
genom att pilla sig i näsan än av att äta
mormors köttgryta till middag.
Har man fel om man säger att det
för några år sedan var fettet som var
boven i dramat om övervikten? Fett
fyllde tv-rutan på bästa sändningstid
och det varnades för hjärtfel och kärlsjukdomar. Trendiga som produktionsbolag är hoppade de på forskarna och
tilllverkade fettfria produkter i massor.

Mode inom mat. Finns det? Tydligen!
Nu, några år senare, har fettet blivit
”old news” och istället är det sockret
som plågar våra svenska kroppar. En
helt ny matrevolution med Atkins i
spetsen stoltserar med sin propagande
slogan ”ät fett så blir du mätt!”. Tillsatt socker har blivit lika giftigt för oss
som såpa för Poseidon.
Allt finns utan socker. Ketchup, godis,
sylt, yougurt, juice och powebars.
Vad kommer då härnäst? Är vi
alla tvugna att äta russin och dricka
ramlösa citrus för att få komma till
himlen? Är det kanske dags för den
gamla klassikern rotmos att komma
tillbaka och terrorisera våra barn? Hur
kan det komma sig att den mat som
igår vad gudomlig, idag är på gränsen
till fatal?
Nej, man skall nog ta det där med
Atkins och gubbarna med en nypa salt,
eller socker om man så känner för det.
Äter man varierat kommer det som är
farligt idag stabiliseras av att det nog
blir nyttigt nästa vecka och vise versa.
Så snåla inte med godsakerna så här
inför sommaren. Karamellkungen kanske blir nästa
nyttiga koncept!
/Farbror Modulen

