Kultur

PU visar bio i RunAn varje
vecka samt anordnar spännande kurser och fixar
schyssta konserter stup i kvarten.
www.chs.chalmers.se/~pu

Vad är det
här då?
Det du håller i din hand är
Modulen, organ för Chalmers
Studentkår. En liten publikation med lagom blandning av
information, tävlingar och skoj.I
vanliga fall är Modulen fyrsidig, och finns i ställ runtom på
skolan. Färgen brukar variera
så att man enkelt ser att ett nytt
nummer har kommit ut. Detta
händer på måndagar udda läsveckor, alltså 4 nummer per
läsperiod. I Modulen kan kårstyrelsen och kommittéerna meddela sig med teknologerna. Vi
tar också in insändare, så maila
oss om du vill ha något sagt,
modulen@chs.chalmers.se.

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 - 01:30 (söndag - torsdag)
22:00 - 03:30 (fredag - lördag),
så tveka inte att ringa oss på:
031 - 772 39 70
om du vill ha följe hem till dörren.
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)

Tors 16/8 Grillkalas,
Fre 17/8 Barnkalas,
Lör 27/8 Nollkalas,

Kalas

Kårrestaurangen.
Gasquen
Kårhuset

Under tiden du läser detta händer något mycket speciellt. Kontakta Modulenredax för information.

Missa inte heller att kolla in puben i kårhuset. Mycket bra!

Partypirater!!!

Accept the Challenge!!!

Nollningens fetaste grillfest, nu på torsdag i kårrestaurangen. Ca 900 pers
roar sig kungligt. Från 21.00 och framåt.
40 stålars i dörren.
Missar du är du käff, lään!
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Nybliven Chalmerist!
Jag minns den känsla du nu har i kroppen tydligt. Just den här dagen, för tre år sedan, stod jag på samma plats som du
geografiskt och kanske även i livet. Pirrig i magen steg jag upp tidigt på morgongen. Jag bodde då i Gårda Fabriker och
hade en 10 minuter lång promenad till Götaplatsen på mig att fundera på vad de kommande veckorna skulle komma
att erbjuda. Tankarna flög igenom huvudet. Hur skulle det gå? Vad skulle egentligen hända under mottagningen? Hade
jag valt rätt utbildning? Vad var det för människor jag skulle få möjlighet att träffa och lära känna?
Väl på Götaplatsen befann jag mig i den första av ett stort antal härliga upplevelser på Chalmers. Omkring mig stod
nära 2000 nyblivna Chalmerister i samma situation som jag. Redan där hade vi mycket gemensamt. Från när och fjärrran, unga och äldre, kvinnor och män hade vi samlats för vår första dag på Chalmers och en mottagning konstruerad
för att du skall få stora möjligheter att lära känna nya människor, uppleva många roliga arrangemang och inte minst få
hjälp med att komma in i studierna.
Tre år senare minns jag mottaningen som den kanske roligaste tiden i mitt liv. Ta chansen att knyta nya
kontakter och uppleva åtminstone något av det Chalmers Studentkår har att erbjuda. Vi har med våra studerandesektioner ett brett utbud av service och aktiviteter som syftar till att du skall trivas och utvecklas
under hela din Chalmerstid.
Från och med idag är du medlem och en del av Chalmers Studentkår, varmt välkommen!
Nicholas Tengelin, Kårordförande

Modulen - som en snäll farfar...ungefär, typ.
”Vad fan gör du här?”, hade ju låtit tyket om någon sa, men du kanske undrar något i den riktningen; vad fan gör jag här?
Och vad håller jag i handen? Det skall vi förklara. Här ska du spendera en handfull år och bli en fulländad högintellektuell,
välutbildad lustigkurre. För faktum är att under tiden man utbildar sig har man tretton möjligheter på dussinet att ha förbaskat
kul. Tar man de chanserna så kommer chalmersåren vara slut fortare än Göran Persson hade åkt ur Fame factory. Å där står
du plötsligt, nybakad ingenjör och har inte ens fattat hur kul du haft. Den här skolan har så kopiöst mycket att erbjuda, både i
kunskap och i form av roligheter. En del av det roliga har du redan sett, mer kommer att presenteras idag men resten har du på
ditt ansvar att upptäcka själv. Hoppa på tåget med en gång, det kommer du inte att ångra.
Det du håller i din hand är studentkårens informationsorgan Modulen, en publikation som kommer att bli din
ledsagare genom din tid på Chalmers. Mer information om detta finns på baksidan.

/Fabror Modulen

