Kultur

LP4 bjuder på en extra
lång tentavecka!

Kalas

Sommarklubben hela
sommaren!

”Visste du att...”
...det inte är så smart att klä
sig i fotbollströjor om man är
domare?
...om man chansar rätt är det
lättare att ta en straff i fotboll
än om man chansar fel?
...fotbollsdomare har generellt
sett ganska dålig humor?
...målgester gick ur modet efter
USA 1994?

floffa

Varför fungerar aldrig skrivarna i
E-huset? Varje gång som jag försöker skriva ut är det paperjam.
Finns det ingen personal som kan
ta hand om ”sylt i skrivarna”?
/E-teknolog
Skrivare är det ofta fel på. Det ligger
nog i deras natur.
/Farbror Modulen
När det regnar, ska jag då springa
eller gå ner till Systembolaget vid
Kapellplatsen för att slippa så
mycket regn som möjligt?
/Vitlöken

Jag har noterat att folk är mycket
gladare när solen skiner än när det
ösregnar ute. Varför?
/Väderintresserad
Har du någonsin hört talas om sur
nederbörd?
/Farbror Modulen

Nu tar floffa sommarlov!
Spara på alla roliga historier
eller frågor och skicka in dem
i augusti!

Gör ingetdera. Håll dig till läsk
istället.
/Farbror Modulen

floffa@chs.chalmers.se
Glad
sommar!
önskar
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Bättre Gasque?
Under sommaren kommer ett antal
frivilliga teknologer arbeta med att
göra Gasquen finare. Tanken är att
ge Gasquen de förutsättningar som
krävs för att den ska bli som det är
tänkt: ”ett naturligt, billigt alternativ
för den festsugne chalmeristen”. För
att resultatet av detta arbete ska bli så
bra som möjligt är vi intresserade av
bra idéer på hur Gasquen kan förbättras.
Om du känner att du vill göra något
ännu mer handfast fär att få en bättre
Gasque är du välkommen att hjälpa
till med det praktiska arbetet. Kanske
känner du så mycket för Gasquen att
du vill vara med i den kommitté som
ansvarar för den, GFK. Om du har
idéer, vill hjälpa till eller vill aspa
GFK, maila ha@chs.chalmers.se
Ha en trevlig sommar och välkommen
tillbaka till Sveriges bästa Gasque!
/Peter Björkman,
Husansvarig

Gräver vi guld även i år?
Alla minns vi sommaren -94 när
Ravelli för en gångs skull chansade rätt och blev nationalhjälte.
Fotbollsfebern spred sig över
landet i takt med de svenska framgångarna och gammal som ung
bänkade sig nattetid framför TV:n.
Efter år av misslyckanden i diverse
större mästerskap så tog äntligen
Sverige en medalj.
1994 var det dock inte bara
de svenska fotbollshjältarna som
rönte stora framgångar i den härliga sommarsolen. Även GES,
Glennmark, Eriksson och Strömstedt, kunde fira stora framgångar
med sin låt ”När vi gräver guld i
USA”. En klassiker som man utan
problem skulle kunna sjunga med
i om den spelades nu 12 år senare.
Musiken är en stor del av minnena
från -94. Vem minns inte Tomas
Brolins segerdans och Kennet
Anderssons falska sång på scenen
i Rålambshovsparken?
Hur ska det då gå i årets
VM? Kommer vi att vinna vår
kvalgrupp enkelt eller förnedras
av Trinidad-Tobago redan i första
matchen? Vågar vi hoppas på en

succé som för tolv år sedan eller
kommer 1-2 resultaten från mästerskapet Italien-VM år 1990 att
upprepas. Nej, låt oss hoppas på
det allra bästa där Sverige vinner
gruppen, tar sig vidare till slutspel
och sedan avslutar hela VM med
att ta en medalj.
Oavsett hur det kommer att
gå för våra blågula spelare kan
en sak redan spikas. Årets VM-låt
(vilken det nu blir...) kommer
endast stanna hos svenska folket
om framgångarna i Tyskland är
stora. Blir det medalj kan vi nog
räkna med att nynna på Tomas
Ledin i flera år framåt, men det
är kanske ett pris man kan betala
för att se Sverige gå riktigt långt i
årets fotbollsfest!

/Farbror Modulen

Danskvällar med prova-påkurser!
Vårens återstående danskvällar äger
rum följande dagar och tider.
- 20 maj kl. 17.30, prova-på-kurs i
cha cha
- 10 juni kl. 18.00, prova-på-kurs i
gammaldans
ev. blir det ytterligare en danskväll
närmare midsommar, se hemidan
för mer information. Alla tillfällen
är i Scaniasalen. Alla danssugna och
nyfikna är hjärtligt välkomna! Se
även
vår
hemsida
www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers Danssällskap

Chalmers Motorklubb Informerar!
Efter ett kort uppehåll pga lokalbrist
är nu CMK tillbaka starkare än någonsin. Vi flyttar in den förste juni och
hoppas se Dig, Du motor- och fordonsintresserade chalmerist, bankandes på porten till den charmiga gamla
verkstaden på Lyckholms bryggerier.
Nya lokalen är ca 390 kvm och
kommer att innehålla alla slags verktyg, maskiner och doningar som Du
kan tänkas behöva för ditt fordon. För
den ringa summan av 1600 pengar
om året har Du tillgång till allt dygnet
runt i ett år. Om detta känns lockande ska Du springa till närmsta
dator och smiska iväg ett mail till
cmkstyr@cmk.chs.chalmers.se så att
vi kan inkludera Dig i den varma och
hjärtliga gemenskapen som går under
namnet Chalmers Motorklubb.´
/CMK-Styret

Sommarhälsningar!
MK vill passa på att hälsa alla en glad
sommar! Den 22 augusti kommer de
nyantagna, som efter många om och
men även i år kommer att samlas på
Götaplatsen. Vi ses i höst!
/Mottagningskommittén

CAC!

Hallob!

Tarantella skaffar forum!

Chalmers Aerospace Club vill önska
alla medlemmar i föreningen och
övriga teknologer på Chalmers en riktigt skön sommar och passa på att
tacka för ett mycket bra verksamhetsår. Som säkert de flesta vet har vi
varit aktiva i 25 år och påbörjat
jubileumsfirandet den här terminen
och kommer fullfölja detta nästa
termin, vilket såklart leder till extra
fina arrangemang. Vi planerar för
ett extra fint studiebesök till ESA
eller Esrange, en kraftigt sponsrad
rymdsittning och en trevlig rymdpub.
Givetvis också mängder av rymdkvällar med lärorikt innehåll. Vår
första rymdkväll i höst blir 13 september då vi bjudit in UFO Sverige,
en vetenskapligt inriktad organisation som utreder iakttagelser som folk
påstår vara utomjordisar. Som vanligt
kommer det bli en rolig och lärorik
kväll. För dig som redan är medlem
för nästa år, välkommen! För dig som
ännu inte är medlem, välkommen in
i gemenskapen! (Notera att vi ej är
någon sekt för enbart nördar. :p)
/CAC

Sommaren närmar sig med stormsteg och tentorna med den. LoB:s
senaste stora arrangemang skedde i
samarbete med PU som gav konsert
med Embassy och Radio dep. Kvällen genomlöpte utan större problem
och vi är självklart mycket nöjda.
Framöver bistår vi doktorspromoveringen och en examensmiddag. Eftersom sommaren närmar sig kommer
LoB:s verksamhet att ta uppehåll.
Med andra ord går det från och med
den 19:e maj inte längre att hyra
saker av oss. Välkommen åter när
skolan börjar i höst igen. Då kommer
ett LoB-kit fortfarande att kosta 250
sommargula badbollar!
Glad sommar och lycka till med
tentorna!
/LoB

Visste du att Chalmers kvinnliga nätverk – kårföreningen Tarantella har
skaffat ett forum?! Surfa in på vår hemsida www.tarantella.chs.chalmers.se,
klicka på ”forum” och ta kontakt med
andra tjejer på Chalmers! Kom gärna
med förslag på aktiviteter, diskutera
vårt mentorprogram och kommentera
det som varit under året. Vad hände
egentligen på bussen till Ringhals och
vad var det bästa med Volvo- och
Saab Rosemount-besöken?
När skolan drar i gång till hösten är
det dags för Tarantellas årsmöte. Då
ska den nya styrelsen väljas in och
årets aktiviteter diskuteras. Håll
utkik på vår hemsida och i inkorgen!
Ett stort tack till vår huvudsponsor
Volvo och till alla medlemmar som
gör våra events så lyckade! Glad
sommar och lycka till med tentorna!

Vårkoncert!
Missa inte Chalmers Kammarkörs
vårkonsert i Masthuggskyrkan den
28:e maj kl 20.00. Det kommer bjudas
på en blandning av musik, alltifrån
traditionella vårsånger till Bach. Biljetterna kostar 60:-. Välkomna!
/Chalmers sångkör

Sommarlov!
Äntligen är sommarlovet nästan här
med allt vad det innebär. Glass,
hud, sol och bad och kanske framför
allt: Mindre än ett år kvar till nästa
Cortège! Med det i åtanke vill förstås vi i CCC tacka alla byggare (och
alla andra också) för en grym vår.
Och missa inte hösten med höjdpunkter som bl.a. CCC:s aspning i läsperiod 2…Missa inte den! Och trevlig
sommar!
/CCC

Chalmers Dykarklubb!

/Tarantella

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 chalmerister. Besök gärna vår hemsida:
http://www.chalmersdykarklubb.se
Varmt välkomna!
/Chalmers Dykarklubb

Kårhusets öppettider under
Sommaren!
Under sommarlovet kommer kårhusets öppettider att begränsas något.
Vardagar 07-20
Lör-/sön-/helgdag 09-18
Bastun och poolen kommer att vara
öppen som vanligt mellan 07 och 23
Somriga hälsningar!
/Husansvarig

Bli internationell!
Vill du öva språk och träffa folk från
hela världen? Var phadder för Chalmers internationella studenter i höst.
Kontakta CIRC på:
phadder@circ.chs.chalmers.se för att
få veta mer!
/CIRC

MISSA INTE

SOMMARKLUBBSPREMIÄREN
DEN 31/5!

