Kultur
LV1
Tis 14/3 Jarhead
Tor 16/3 Varannan
vecka
LV2
Tis 21/3 Good Night
and Good Luck
Tor 23/3 Narnia

Kalas
16/3
Pubrunda
Du vet mycket väl hur,
var och när det är.
18/3
Pipers’ club
Skotsk afton i kyrkan,
kårhuset, med säckpipor och god öl och
whisky till bra pris.
40:-, öppnar kl 18.

tack bianca!

floffa

Inga floffamejl den här veckan så
vi passar på att bjuda på lite platshållartext i stället. Läs och njut. Vi
är även väldigt nyfikna på vad det
står i texten så om ni vet så får ni
väldigt gärna mejla in en översättning.
/Farbror Modulen
Lorper adip endreetum velis niamcorem vulputpat.
Lore doloborti iscidunt ulputem
verci blandrem ing euipsum incipis nosto do core tatum iriure del
doloboreet wissi exercipsum zzrilit, velit praesto odo del et luptatio od doleniam velit ip exerat. Ut
lamet nibh ea faci blandre veliscill
mconummy nibh el ex et, veliquatue molorero odolorting ercilit at
atis adiamet dipit ute magnim zzri-

liquisl eugiatie enim ver in vulputet praesequam dolut at.
Lorperil el ulla cor susto odipisl irit
nim dolenit dolorer alissis nonulputem zzril ing euiscidunt wis nonsequi esent ullam quam ver at,
vullandit nullandipisim dunt ver at
alit, consed eugiamcor susto core
delenit vero conullut am, cor senis
ad tationulputpatie mod tem deliquamconum quissi.
Duip eum dolor summodit pratio
ero do ex enis ea facilis accumsandigna commolore do ea feu
feu feugiam, commodolum ex ex
elit prate min volobortisi blam ver
sectem delis am, consed modolortismod et vullaor adit vel dolum
venibh erit lamet praessi.
Lor alis dolese dolore moluptat
inis nostrud ese dunt il incing elit

floffa@chs.chalmers.se

Farbror Modulen presenterar
veckans kattungar.
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CS-bastun genomgår
CHOCK-renovering.

Vårkänslorna spirar mer inombords än våren
spirar ute. Men jag är fast övertygad om att våren
kommer även om det känns långt borta när det
är -16°C på morgonen och snön ligger djupare än
mina vandrarkängor. Jag utnyttjar dock tiden med
snötäckt fritidsanläggning väl. En hel del är planerat för Sportstugan och CS-Bastun och offerterna rasar in. Så för alla er som är intresserade,
här kommer en lista på planerade projekt.
• Stor renovering av duschhuset och toaletterna
• Nytt golv i CS-bastun
• Reparation av öppna spisen i matsalen i CS-bastun
• Slipning och reparation av golv i sportstugan
• Nytt golv i hallarna i CS-bastun
• Inlåst finporslin som kan hyras till fina kalas
• Omläggning av tak på sportstugan
• Uppfräshning på lilla bastuns utsida och brygga
För att allt detta skall gå att genomföra så har
jag tyvärr tvingats att stänga av vattnet på hela
fritidsanläggningen från 28:e maj tom 21:e juni.
Därmed är varken bastun eller stugan bokningsbar under den perioden. Det är dock alltid helt

”Visste du att...”
...sitter man på en Mac med
opera som webbläsare så är
det omöjligt att se om det är
några kalas på chalmers?
...GFK inte är dom snabbaste
på att lägga upp nya mötesprotokoll och festreservationer?

okej att åka ut och bada och
slappa på gräsmattan.
Hoppas vi ses i Härryda.
// Cecilia Assiks
– vice Husansvarig

Det är inte alltid man förstår.
Ibland får vi en del konstiga mail till
modulen oftast kan vi dock skriva
om dom en gnutta så att informationen blir lite mer lättförståelig. Väldigt sällan händer det dock att inte
ens vi förstår vad insändaren vill ha
sagt. Som t.ex. följande text vi fick av
DKV tidigare i veckan.

05/5 DKV samt H6 åker till Absolut Gotland.
25/5 Eftertentaraj med DKV, datum är inte
riktigt spikat med PubF.
några frågeteckan?!
puss
Clinton”

Av alla dessa datum är
det två som inträffar
under detta nummers
informationsspann.
Dessa två datum råkar
dessutom vara information om att DKV ska
10/3 Vi arrar eftertenåka till bastun (14/3)
taraj i 11:an.Kom ner
Basta i skogen, två kalas i ett
för att festa och basta
efter en vackas slit och
samt att DKV ska vara med på ”Ut i
ta det lugnt i 11:an med dina vänner.
11/3 Eftertentaraj på apberget. DKV skall skogen” tillsammans med H6.
dit å visa hur man festar, sen så skall DKV Trots att vi inte riktigt förstår
meningen så är vi dock väldigt tackpå Jävlar Anammas spelning i Kårhuset.
14/3 DKV åker på PR-Bastu-kalas. Här samma för informationen och önskar
skall det bevisas hur man bastar å festar DKV en trevlig tid på sina två kalas.
Hör gärna av er igen om det är mer
samtidigt,,
saker ni vill lätta från era hjärtan.
Vecka 11.. Sektionens dag?!?
”Hej farbrorn M.
Här kommer den efterlängtade DKV-kalendern.. iaf de datum som
är viktiga för oss..

25/3 ”festresan” Ut i skogen med bla H6.
28/3 DKV arrar Hävf i 11:an.
07/4 Clinton (DKV) & Lammkött (H6) ska
på VC/vVC-kalas med CCC.
02/5 DKV arrar Hävf i 11:an

/Farbror Modulen

Anmäl dig till Cortègen NU!
Kanske har just Du ännu inte hunnit
ta ditt förnuft till fånga och anmält
dig till Cortègen? Har du ännu inte
blivit övertalad kan vi passa på att
informera om att vi kan fixa såväl
tema som vagn att bygga på om du
inte har några egna förslag. Hur bra
som helst!
Annat som är viktigt att veta är att
det tar inte tar upp all din tid, att vi
fixar material, lastbilar o.s.v., att byggandet, öltältet och allt annat skoj är
gratis mot att du säljer dina Cortègeprogram och framför allt att det är förbannat skoj att vara med i Cortègen!
Så släpp kragen, ta dig i sargen och se
till att lämna in den bindande anmälan snarast, senast fredag den 17:e
februari. Blanketterna hittar du lite
varstans eller skriver ut från vår hemsida, www.cortegen.se, där Du också
kan få reda på allt Du behöver veta!
Ej helt övertygade ring 184535
Viktiga datum:
17:e mars Lämna in anmälan!
27:e mars Stormöte Lindholmen
(Babord kl.12:20)
28:e mars Stormöte Gibraltar
(Runan kl.12:00)
6/4 Programsläpp
7/4 VC-kalas
20/4 Byggplatsinvigning
30/4 Cortège!
Byggare är snyggare!

/CCC

CTK rekryterar

Vårkonsert!

REGIONSFINAL i Teknik-SM

Aspa FestU och FestU:s

Chalmers Teknologkonsulter är ett
företag, drivet av studenter, som ger
möjlighet att göra intressanta projekt
åt olika företag. Arbetet i CTK, med
projekt och försäljning av projekt i
fokus, sker parallellt med studierna.
Förutom värdefull kontakt med potentiella framtida arbetsgivare får man
även träffa och arbeta med studenter
från andra sektioner.
Nu letar vi efter nya medarbetare och
kommer att hålla rekrytering i början
av läsperiod 4. Rekryteringen inleds
med ett infomöte i Scaniasalen under
lunchen på onsdag i läsvecka 2 (22/3
kl. 12.00). Din ansökan vill vi ha
senast lördagen den 25 mars och den
ska bestå av ett CV med personligt
brev som skickas till work@ctk.se.

Missa inte en av vårens bästa konserter! Chalmers Kammarkör ger
Requiem av Gabriel Fauré och
Rejoice in the Lamb av Benjamin
Britten. Konserten är i Johannebergskyrkan, lördag 25 mars klockan 15.00.
Biljetten kostar 80 kronor och köpes
på plats.
www.choir.chs.chalmers.se
/Kören

Chalmers Event är stolta över att
kunna meddela att det bästa laget i
kvaltävlingen i Teknik-SM kom från
Chalmers. De sex lagen som skall
delta i regionsfinalen är alla från
Chalmers. Kom och heja på dem den
16:e mars i kårhuset och se vilket lag
som går vidare till final.

Vårkalaset 25/3

Ta chansen att göra någonting unikt
under din tid på Chalmers!
/CTK

Elektroteknologer
Ställ upp för dom nya teknologerna
som kommer till hösten. Detta gör
du smidigast genom att bli phadder.
samtidigt som du ger de små liven en
roligare och smidigare start på deras
chalmersäventyr så kommer du själv
få ett par väldigt intressanta och spännande veckor.
Besök Phadderpuben i Kajsabaren
torsdagen lv 2 för mer information.
Självklart kommer det även erbjudas
lite svalkande drycker som kan införskaffas för vårt fosterlands valuta,
pengar.
/E0K

Hej alla tjejer!
Föreningsaktiv eller inte. Kom och
och träffa andra tjejstudenter på vårt
tjejkalas den 18/3 dvs lör lv 1. Vi
kommer att leka lite och ha kul, och
troligtvis blir det ngn form av sittning
på kvällen. Anmälan sker till vår mail,
info@bamse.chs.chalmers.se. Hoppas
att vi får se just dig där!
/Kramar från BAMSE-styret

Sök spexet!
Det börjar bli dags att söka till Chalmersspexet Vera 2006! Håll utkik
efter lappar med information om hur
på närmsta anslagstavla...
/Chalmersspexet Vera

DANSKVÄLL 25/3 MED
PROVA-PÅ-KURS I
JITTERBUG!
Nästa danskväll äger rum den 25 mars
i Scaniasalen i Kårhuset. Prova-påkurs i jitterbug/lindy hop kl. 18.00
och blandad dans från ca 19.30.
Alla danssugna och nyfikna är hjärtligt välkomna! Se även vår hemsida
www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers danssällskap

Hallob!
När du läser detta har du just avslutat din tentaperiod. LoB hoppas att
den ger dig gott resultat. Även om
det kanske inte alltid framgår är
även LoB:s medlemmar studenter på
skolan. På grund av detta har vi tämligen snäva resurser just vid tillfälle för
skrivande. I korthet samlar vi krafter
till konserten med Jävlar Anamma
som går (gick) på (i) lördag(s). Ny
läsperiod innebär även nytt bioprogram och då börjar vi jobba i biomaskinrummet igen. Trots att tid i
skrivandets stund är det samma som
betyg passar vi också på att önska
ner intresserade av ljus och ljud till
vårt rum i kårhuskällaren och dessutom vill vi tala om att våra lob-kit
trots inflation fortfarande kostar 250
högskolepoäng.
/LoB

Hallå alla glada Chalmerister!
Nu har det hänt. Temat till Chalmersspexet Bobs föreställning 2006 är inte
längre hemligt. Casanova heter årets
Bobspex och ryktena säger att det är
roligare än någonsin att gå och titta!
Från och med nyss går det att köpa
biljetter i vår biljettkur utanför John
L’s pub vardagar 11.30-13.30. Ta med
dig alla dina vänner och gå och köp
biljett idag, i morgon kan det vara för
sent! Att se vårt spex kostar endast
120 kr för studerande och 150 för
”vuxna”. Föreställningar kommer att
spelas följande datum och tider:
7 april
8 april
28 april
29 april
30 april
5 maj
6 maj

19.30
18.00
19.30
18.00
19.30 (Valborg)
19.30
19.00 (vårbusk)

Vi ser fram emot att träffa er på Stenhammarsalen i vår
/Bobspexet

Pipers’ Club!
Lördag 18/3 anordnar PU, tillsammans med det göteborgska säckpipebandet The Murray Bages & Pipes,
en Pipers’ Club i Kyrkan i kårhuset.
Pipers’ club är en gammal skotsk tradition där säckpipeblåsare och trummare samlas mer eller mindre spontant
och spelar för varandra tills de tröttnar och går hem. Den som gillar god
whisky och öl lär inte bli besviken,
utbudet är stort och exklusivt och
till mycket bra priser. Drick whisky
och lyssna på säckpipemusik, det
hela öppnar kl 18 och kostar 40
riksdaler. Läs mer om bandet på
www.sackpipa.se och mer om PU på
pu.chs.chalmers.se.
PUss!
/Programkommittén PU

Programmet för dagen är följande:
Kl. 12.00: Presentation av dagens
program
Kl. 13-15.30: Var med och tävla med
ingenjör Lundström. Ta chansen och
vinn fina priser!
Kl.
15.30-16.15:
Föreläsning
”Rymden - En ny värld av möjligheter”. Lars Ljunge från Saab Ericsson Space berättar om den nytta vi
alla har av satelliter och om hur Saab
Ericsson Space deltar i att bygga
2000-talets nya samhälle. Sal: Scaniasalen
Kl. 16.30: Fartfylld invigning!
Kampen fortsätter! Vem blir svensk
mästare i framtida teknik?
/Chalmers Event

Aspa PU!
En påminnelse om att du ska aspa
PU. Maila info@pu.chs.chalmers.se.
PUss!
/Programkommittén PU

Just nu pågår vår aspning för full.
Under aspningen får du chansen att
prova på lite hur det är att vara FestU
och dessutom lära känna de andra
som funderar på att söka FestU.
Den 25:e mars ordnar vi och asparna
Vårkalaset. Efter en lång vinter blir
det ett hejdundrande och färgsprakande kalas för att välkomna våren.
Kalaset är öppet 21:00-03:00 och
kostar 50:-.
Är du nyfiken på FestU är det inte för
sent att börja aspa än. På vår hemsida
hittar du ett anmälningsformular och
ett schema över aktiviteter under aspningen.
Trevlig vår
/ FestU - Chalmers Studentkårs
Festkommité

Årets Dammiddag
Mina Damer! Nu är det äntligen dags
för den årliga dammiddagen som vanligt i isex och k6 regi. Lördagen
den 1:a april går kalaset av stapeln!
Kom och gå på finsittning i Gasquen, bli serverad av stiliga pojkar...
Men Herrar misströsta icke, efter sittningen klockan 23:00 kommer ett hejdundrand eftersläpp med Svea som
disquar och många damer! Biljetter
till sittningen kommer säljas under lv
3. Vi ses där!
/ isex och k6

Farbror Modulen tycker om säckpipor och whisky.
Det arras för få sådana kalas.

