Kultur

Alla dagar: Rasp141 ute nu!
25/11 Ölprovning, PU
2/12 Julkonsert i Vasakyrkan
3/12 Julkonsert i Vasakyrkan
Lyssna på Chalmers Sångkör

Kalas

24/11 Sjöpub, Frasses
26/11 CCC:s Tackkalas,
Gasquen, Byggare gratis
2/12 Konsert, Kårhuset
Svenska Akademien

”Visste du att...”
...ninjutsu är en gammal eteckning för att inhämta och hantera information?
...en ninja ska bemästra 18
grundfärdigheter?
...antalet aktiva ninjor i Sverige
inte är känt?
...Farbror Modulen har ett förflutet som amatörninja?

floffa

Varför är mudderverket tillbaka i
huvudentrén och var har det varit?
/konstkännare

Ja du. Det är ju ett väldigt dyrt mudderverkt. Och grönt och fräscht.
Efter som det är så dyrt och funktionellt och bra har det nog varit
och muddrat något väldigt väldgt
viktigt. Nu står det ju som bekant
under trappan och vilar sig lite.
Efter att ha muddrat så mycket.
Och dyrt. 300 000kr.
/F Modul
Jag behöver pengar! TIPS?!
/fatto
Du kan ju börja med att snida till
ett ärtgrönt mudderverk och sälja
det för 300 000 kr. Om det om

förmodan inte skulle gå att sälja
kan du ju ta och starta en religion
som bygger på att de troende ska
köpa svindyra kurser som handlar
om hur de kontrollerar sin inomboende utomjording. Bakgrund som
avdankad Sci-Fiförfattare är ett
plus.
/F Modul
När en tvättmaskin centrifugerar
kläderna åker det ut massa vatten.
Varför det?
/en som tvättar
Som bekant (Physics Handbook)
är vatten ett ”kantigt” ämne som
är heterofilt gentemot den cirkulära rörelsen som centrifugeringen
utgör.
/F Modul

floffa@chs.chalmers.se
Årets Rasp -

”141 platser att uppleva
innan du dör”
är nu ute till försäljning! Håll
ögonen öppna efter närmsta
säljare!
/Rasp #141
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Som du kanske har märkt har det hänt
en hel del saker i Kårhuset de senaste
veckorna. För ett tag sedan var det
Internationella dagen och därefter
Kårens dag. På Kårens dag lanserade
kårledningen sin stora åsiktskampanj,
som handlar om att göra chalmeristerna medvetna om sina åsikter.
Åsikterna fastslagna av FuM i Åsiktsprogrammet är ju de åsikter ”alla”
chalmerister har och som vägleder
kårledningen i det dagliga arbetet.
Om du passerade förbi i kårhuset
under lv 3 eller 4 kanske du tyckte
till på vårt stora åsiktsplank? Planket
kommer inte att sitta uppe för alltid,
däremot tar vi tacksamt emot dina
åsikter året om! De broschyrer som
fanns under kampanjen - åsiktsprogrammet i lång och kort form, finns
naturligtvis fortfarande att tillgå hos
oss. Var det så att dina åsikter kanske
inte riktigt stämde överens med de
i programmet? Ett utmärkt sätt att
påverka är att bli engagerad i FuM,
som faktiskt beslutar i frågan. Kom
på ett FuM-möte och se hur de arbetar (nästa möte är den 23 november)
- eller du kanske ska ställa upp som
kandidat i nästa års val? Mer
information om FuM kan du få av
talmännen, talman@chs.chalmers.se.
Vill du diskutera åsikter ska du vända dig
till
mig,
uo@chs.chalmers.se,
eller kom in på kontoret och prata lite!
Med vänlig hälsning
Anna

En ödla och japanska flickor med kötthattar
Det är titeln på den senaste internet-crazen. Ett litet filmklipp från ett
japansk tv-program som visar hur
en maffig ödla blir nedsläppt i en
arena som kantas av kotlettbeklädda
flickhuvuden. Flickorna sitter och
hukar och sticker liksom upp huvudet genom ett hål i arenan för att på
så sätt locka till sig ödlan med hjälp
av sin pannbandskotlett. Komedin i
det hela föds i att väldigt
få människor i hela världen
tycker om att ha en stor ödla
raglande mot sitt ansikte
med en målmedvetenhet
som enbart en fin köttbit
skänker. Panik utbryter och
succén är ett faktum.
Det här är inte något ovanligt eller extravagant i de sammanhang man diskuterar japansk tv i
allmännhet och japanska gameshows
i synnerhet. Det finns verkligen en
uppsjö av komplett galna tävlingsmoment att bevittna på dumburken i det
stora landet i öster. Det här har gjort
att vi i sverige och resten av västvärlden tycker att det som går på japansk
tv är knäppt och i samma veva dragit
slutsatser om att de som gillar att titta

på dessa tv-program allt måste vara
lite knäppa de också. Men det är ju
otroligt fel. Skulle vi i sverige vilja
bli bedömda utifrån vad som går på
svensk tv? Trodde inte det.
Det som däremot är intressant är att
vi i sverige har tagit tv-skapadet ett
steg längre när det gäller att fullkomligen penetrera tv-personligheters psyken med våra egna i skådespel
bisarrare än vilken köthattstävling som helst. Enligt
modulens
undersökning
skulle fler personer kunna
tänka sig att locka till sig
en ödla med en bit kött på
huvudet (på TV) än att bli
stupfull (på TV), göra bort
sig komplett (på TV) för att
sedan ha sex (på TV). Och om det
som är extremt är det som minst personer kan tänka sig att ställa upp på
så ser ju vi i helylle-sverige på extremare tv-program än knäpp-japanerna.
Kontentan? Hellre en mångfald av
knäppa TV-koncept än en handfull
som är sjuka på djupet. Det som är
”knäppt” är knäppt för att det är ovanligt. Det som är sjukt är sjukt för att
det är SJUKT:
/F Modul

PepparKaksHusBakarTävling
PKHBT 2005
Allt sedan 1978 har en tävling i pepparkaksbakning hållits bland A- och
V-studenter under läsperiod 2. I år
är det fjärde året då tävlingen omfattar alla Chalmerister. Så samla ett
gäng go’a (pepparkaks-)gubbar och
gummor och bygg något finurligt av
pepparkakor. Det behöver inte vara
ett hus, utan låt fantasin flöda!
Inlämning av bidragen sker i Kårhuset den 29 november kl. 12-13 och
prisutdelning hålls i samband med
A- och V-sektionens Jullunch den 5
december. Däremellan står bidragen
utställda i Kårhuset.
Regler och mer info finns på
www.vtek.chalmers.se/pkhbt
/PKHBT-människorna

Tentamensanmälan
Det kanske inte är så kul att behöva
tänka på tentor redan nu, men nu är
det dags att anmäla sig till julperioden. Denna gång är det ingen försöksperiod utan du riskerar att blir
avvisad från tentasalen om du inte
anmält dig! Efter önskemål från studenterna har det beslutats att det ska
vara ett slutdatum för anmälan till
alla tentor, detta är den 25:e november, alltså fredag i lv5. Du anmäler
dig i studieportalen alt. via studentcentrum om du vill plussa ditt betyg
eller tenta en gammal kurs. Har du
problem med att anmäla dig ska du
kontakta ditt studentcentrum.
Tänk på att du också måste anmäla
dig till dina omtentor efter jul. Detta
gör du på samma sätt som för ordinarie tentamen. Kontakta din studievägledare i god tid om du vill skriva
omtenta för att höja betyget!
Med vänlig hälsning
/UO

CCCs tackkalas
Gasquen. Lördag 26/11. Från kl 20.
Byggrock. Stenålder. Just det. Gratis
för byggare förstås.
/CCC

Valberedningen har fått

FestU:s Julkalas

Svenska Akademien!

CAC:s ordinarie medlemsmöte

Välgörenhetsgasque!

löneförhöjning

och

Dags för konsert igen – denna gången
är det Svenska Akademien med
suppport som står på scen. Lördag
den 3 december är datumet och biljetter kostar 100 pix (förköpsbiljetter
för Chalmerister) eller 150 pix (för
övriga, samt i dörren). Insläpp från
20.00, på scen från 21.00.
Chalmersbiljetterna släpps på DC och
Cremona måndag den 21 november,
och kommer även att säljas av PU
lunchtid i Chalmers Kårhus fr.o.m.
måndag 28 november. Se mer på vår
hemsida, www.chs.chalmers.se/~pu.
Väl mött!
PUss!
/PU

Den 23 november är det dags för
Chalmers Aerospace Clubs, CAC:s,
ordinarie medlemsmöte. I samband
med detta håller astronomen Maria
Sundin föredraget .Tidräkning genom
tiderna.. Vi visar dokumentären .The
Planets del 2. och filmen .Titan A.E...
I pausen bjuder vi på glögg och pepparkakor. Medlemskap i CAC kostar
60 SEK/läsår, i detta ingår ett dussintal arr i form av föredrag, studiebesök,
filmkvällar och sittningar. Välkommen den 23 november kl. 17:15 i sal
Vasa C. För mer info besök vår hemsida på adressen:
www.rymden.net.
/Styrelsen CAC

Den 3:e december arrangerar H6 en
gasque med afrikansk touch! Kvällen är kryddad med sköna, dansanta
rytmer, trevligt folk och välfylld bar.
All vinst från kvällen går oavkortat
till uppbyggnaden av en skola i västafrikanska Sierra Leone. Så kom och
njut av ditt förmodligen trevligaste
bidrag till världen någonsin!
Mvh
/H6

Nu är Fullmäktiges (FuM) andra sammanträde för verksamhetsåret (23e
november) här och nya spännande
motioner, propositioner och vassa
frågor från studenterna skall gås
igenom.
Tidigare har FuM haft två sammanträden vilket kan ses konstigt eftersom sammanträde två är i faggorna.
Är du nyfiken eller intresserad av just
detta eller fler frågor så rekomenderas varmt en titt på Kårens hemsida
där mer matnyttigt om organisationen
kan inhämtas.
Axplock och favoriter om FuMs tidigare möten:
Konst. FuM: Jag och vice Farbror
Talman valdes enhälligt.
FuM1: Hur är det egentligen med
accessen till kårhuset? Vad gör kåren
på Lindholmen? Vad DU som student
tycker bestäms. Valberedningen får
högre arvode. Ska vi ha kvar festfria
dagar under nollningen? På FuM2
skall nya förbättringar på kårhuset
presenteras.
/Patrik Sjööquist, Farbror Talman

Valberedningen söker ledamöter
Arbetet innebär att man intervjuar
sökanden till Kårledningen och ordförande i kårens kommittéer. Att man lär
sig intervjuteknik är definitivt något
som kommer till användning i framtiden. Dessutom finns pengar avsatta
till utbildning och arvodering.
Har du frågor så skicka ett mail till
valberedningen@chs.chalmers.se
/Valberedningen 05/06

Världens bästa tjejteknologspex!
Chalmersspexet Vera sätter nu upp
spexet Arthur fredagar och lördagar i
RunAn fram till 3/12. För 100 kronor
får man se sju grymma tjejer på scen
i vår egen tolkning av Kung Arthur
och riddarna kring det runda bordet.
Välkomna!
/Chalmersspexet Vera

FestU:s Julmiddag 17/12
Efter en riktigt skrämmande Halloween är det nu dags att se fram emot
mysigare tider. Ladda upp med glögg,
pepparkakor och kom på årets mysigaste kalas, FestU:s Julkalas. Förberedelserna är i full gång för att som
vanligt ge er ett kalas utöver det vanliga.
Vill du ha lite extra julstämmning kan
du ladda upp inför kalaset på FestU:s
Julmiddag. Julmiddagen erbjuder
förstklassig mat och underhållning.
Mer information om Julmiddagen och
Julkalaset kommer snart på vår hemsida.
Vill du hjälpa oss göra Julen extra
julig?
Vi behöver som vanligt byggpuffar,
kalaspuffar, barpuffar och rivpuffar.
Utöver dessa behöver vi Servitörspuffar som kan servera på Julmiddagen. Som sådan fixar du iordning
innan, serverar på samt dukar bort
efter Julmiddagen. När sittningen är
över delar servitörerna på det som är
över av mat och dryck. Naturligtvis
går servitören gratis på kalaset därefter.
Som en extra julklapp bjuder vi våra
puffar på en gratis kryssning till Finland! Självklart får puffen fortfarande
gratis inträde på kalaset och allt annat
som hör puffningen till. Låter det
intressant? Läs mer på vår hemsida.
Juliga hälsningar
/FestU

Snabba Pengar?
Chalmers Pokersällskap är chalmers
snabbast växande förening. Med över
60 nya medlemmar sedan skolstarten.
Vårt mål är att bli Chalmers största
förening innan vårterminen är slut!
Vill du bli en pokerhaj? Se då till att
bli medlem i CPS så du kan hålla
dig uppdaterad om våra föreläsningar
och andra aktiviteter.
/CPS - fem kort, en lek

P.s: Du missar väl inte PUs ölprovning fredag den 25 november? 100
pix, så får du lära dig mer om samt
prova åtminstone 6 sorters tuff öl.
Mer info, se vår hemsida. PUss igen!
D.s.

Dags för FuM2
Valförbundet Emeritus gör sig redo
för fullmäktiges andra sammanträe för
året. Denna gång motionerar vi bland
annat om att kåren bör genomföra en
omfattande undersökning bland medlemmarna. Detta för att studentkåren
sedan ska kunna arbeta för att på bästa
sätt ta tillvara på era intressen. Förutom detta motioneras det också om
hur kåren kan förbättra sin information till medlemmarna samt att kåren
ska tillse att Chalmers utarbetar en
strategi för fortsatt kvalitetsarbete.
Samtliga motioner återfinns på
www.emeritus.nu. Har ni synpunkter
på aktuella motioner eller någon fråga
som ni vill att vi ska driva framöver
så tveka inte att skriva i vårt forum
eller kontakta oss via e-post.
/Emeritus

Körsång
Onsdag i läsvecka 3 (9/11) klockan
17.15 sjunger Chalmers Manskör och
Damkör i kyrkan i kårhuset. Kom och
lyssna på vacker körsång gratis!!
/Chalmers Sångkör

Modulens Trumslagarpojksutskott presenterar stolt:

Tommy Lee
Den gamla rocktrummisen från Mötley Crüe är här med en ny soloplatta.,
betitlad: ”Tommyland - The Ride”. Detta är den tredje i ordningen och
det märks att pojken börjar bli lite äldre. De flesta låtar är melodiska och
väldigt radiovänliga till skillnad från vissa av hans tidigare projekt. Glamrocken är borta men subtila spår av det förflutna kan fortfarande skönjas
om man anstränger sig. Att det på denna platta förekommer ett flertal gäster
(Nick Carter, Chad Kroeger m.fl.)kanske hjälper till en aning men det är
nog bara att acceptera att T-bone börjar komma till åren. Det är fortfarande
potent rock rakt igenom med släggtunga gitarriff och öronbedövande trummor men på något sätt känns det som om antalet sålda skivor har spelat en
lite för stor roll vid produktionen. Dock är detta inte på något sätt dåligt,
utan för den som letar efter ett modernt ljud med bra variation så är ”The
Ride” ett mycket bra köp. Tommy är även aktuell just nu med sin alldeles
egen dokusåpa som svenska kanal 5 har köpt in: ”Tommy Lee goes to college”.

Betyget blir 4 Farbröder av 5.

