Kultur

Kalas
ÖLTÄLTET
24/4 Staffan Hellstrand
25/4 Fröken Majblomma
+ Karaoke
26/4 Hemligt band
27/4 The Milestone
Corporation
28/4 FINAL med Asta
Kask
CM i
24/4
25/4
26/4
27/4
28/8

Fest
sexIT+(KfKb)
Dsex
Vsex+Isex
Zexet
E6+K6

ÖVRIGT
30/4 Valborgskalas

floffa

Långt ute på kanten av det aldrig
kartlagda bakvattnet till den gudsförgätna änden av norra spiralarmen
av vår stad finns en inte så liten ö
som ingen nånsin tagit notis om. På
denna ö, på ett avstånd av ungefär
2km från vår stads kärna, befinner
sig ett synnerligen obetydlig litet
campus, vilkens ap-baserade livsformer är så osannolikt primitiva att
dom anser en 120 poängsutbildning
kunde vara något att komma med.

Detta campus har - eller rättare sagt
kommer troligen alltid att ha ett problem, nämligen följande: dom flesta
av dess innevånare var olyckliga
större delen av sin tid. Många lösningar på detta problem blev föreslagna, men de flesta handlade på
ett eller annat sätt om cirkulationen
av små gröna papperslappar på ett
annat campus ungefär en halvmil
från det förstnämnd, vilket var märk-

ligt eftersom det på det hela taget
inte var dom små gröna papperslapparna som var olyckliga. På detta sätt
kvarstod problemet; många av innevånarna missade poäng i sin utbildning, och dom flesta var det synd
om, även om dom som hade motivation att klara sina 120 poäng...
/Oliva
Student vid institutionen för sjöfart
och marin teknik, Chalmers
Campus Lindholmen.

floffa@chs.chalmers.se
Dykintresserad?

Styrelseproffs?

Chalmers Dykarklubb - CDK - arrangerar CMAS-utbildningar, utfärder och
”dykhets” för sina medlemmar. Vi har
även öppna samlingar sk dykfika enl.
följande schema: Torsdagar jämna
veckor 19.00 i vår klubblokal. Lokalen ligger i källaren på gamla M-huset
(under M-vinden) under salarna MA,
MB och MC. Fikan serveras till självkostnadspris 20:-. Här finns möjlighet
att ställa frågor om klubben, utbildningarna, utfärderna mm samt träffa
nya trevliga människor och en hel del
gamla chalmersister.

Sök styrelsepost i Rickard WilsonSällskapet! Vill du hedra Rickard
Wilsons minne, värna om studentikosa upptåg och dela ut stipendier?
RWS söker Dig.

Varmt välkomna!
Chalmers Dykarklubb

Jonas Peterson, RWS valberedning
peterson@student.chalmers.se
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Finna priser lottas ut!

Val till fullmäktige nu både i vallokal och
på internet!
ww.fumval.se

PU visar bio i RunAn:
LV5
25/4: Lilla Kycklingen
27/4 Walk the Line

Inget sommarjobb...

Lingvistiska korståg!

...eller vill du bara slippa CSN-skulden men ändå ha pengar på fickan,
arbeta som annonssamordnare!
Annonssamordnaren arbetar med att
sälja annonser för Tofsen, Modulen,
Kårguiden samt Chalmers magasin.
Huvuduppgiften är att vårda och
skapa nya kontakter med näringslivet, i syfte att få annonser till tidningarna. Man får även ansvar att se till att
den upplagda budgeten håller, samt
att annonsmaterial kommer in i tid.
Tjänsten är deltidsarvoderad (20%)
i 11 månader med provision (10%)
på sålda annonser. Detta innebär en
månadslön på ungefär 6000 kr före
skatt. Det finns ett väl utarbetat kontaktnät och arbetsåtgången är varierande. Sökande bör dock vara bredd
att lägga runt 10 timmar i veckan.
Uppdraget går alltså bra att kombinera med studier.
Låter det intressant, kontakta i så
fall:

Vilken tur att det finns de som jobbar
för jämställdhet. Riddare i blank rustning som inte bara har samhället i
stort, utan även språket som sitt slagfält. Svenskan måste rensas från styggelser som ”man”! Länge har vi fått
leva med ord som tal-man, polis-man
och avance-man-g, men nu skall det
bli ändring på det. Det känns tryggt
att veta att när man, förlåt PERSON,
blir gammal kommer språket nog vara
iklätt en helt ny person-tel. Det uråldriga lingvistiska patriarkatet har fått
ge vika till förmån för ett könsstympat, men rättvist, språkbruk. Person
kan i lugn och ro sitta på sitt ålderdomshem, käka person-nagrynsgröt
och person-delbiskvier och tänkta
tillbaka på den avgörande personövern. Den händelse som ledde till
det största språkliga avance-personget sedan Babels torn: Utfasandet av
”man” ur det svenska språket.
Jämställdhet är naturligtvis oerhört
viktigt och väl värt att kämpa för,
men se upp med vart jämställhetsbössan pekar. Det är lätt hänt att person
skjuter sig i foten...

V a l b e r e d n i n g e n
valberedningen@chs.chalmers.se
eller Henrik Sangö 0707 72
22 78, annons@chs.chalmers.se

/”Äldre person” Modulen

