Kultur

Ti 5/9: Mission:
Impossible 3
On 6/9: Mission:
Impossible 3
To 7/9: Sanningen om
rödluvan
Ti 12/9: Poseidon
To 14/9: X-Men: The
last stand

Kalas

Ti 12/9: Nollpoquarl
Lö 16/9: Nollfuinal

”Visste du att...”
...Shepard Fairey är mannen

Chalmers kvinnliga nätverk
Tarantellas Mentorprogram

Nollpoquarl!

Är du student och vill ta hjälp av
en erfaren mentor från näringslivet?
Någon att diskutera idéer och tankar
med gällande studierna och arbetslivet? Du som kvinnlig teknolog på
Chalmers har chansen att vara med
i Tarantellas Mentorprogram läsåret
06/07. Sista ansökningsdag fredag lv
2 den 15:e september 2006 Läs mer
och ladda ner ansökan på vår hemsida www.tarantella.chs.chalmers.se
/Tarantella

Då var det dags för den årliga nollpoquarlen. Nollan samlar ihop sig i
sektionsbemängda lag för att tävla i
ölhäfv. Ölhäfv är en kul och ärofylld
sport som är lätt att lära sig men svår
att bemästra. Själva eventet går av
stapeln den tolfte september klockan
18:00 kårhusets restaurant. Det är väldigt viktigt att man är där i tid. Ska
man (noll) vara med i tävlingen måste
nollan vara där klockan 17:00 för att
anmäla sig.
Men glöm inte bort att det är roligare
att se på när en kass person häfver öl
än att häfva en öl som kass person.
Därför borde alla oavsett ålder, kön
eller överläppshårdhet vara där för att
bevitta denna fulkomliga kavalkad av
jubel och skum.
/QUEKAK

bakom OBEY-konceptet?
...Densamme gick i skolan tilsammans med Seth McFarlane?
...Seth

i

sin

tur

skapade

Family Guy-konceptet?

10

TARANTELLA

Hallob!
Nu är det nollning och vi i Lob arbetar för fullt för att ge er det bästa av
kalas och konserter. Är ni intresserade av att lära er om ljud och ljus,
kom då ner till vårt rum i källaren i
kårhuset för att umgås lite!
Puss
/Lob
Ps.Ettlobkitkostarfortfarande250kr.Ds.

Hejsan!
FestU hälsar dig hjärtligt välkommen
till Nollfinalen lördagen den 16:e september. Det kommer bland annat att
bjudas på tre härliga liveband och
lasershow. Hoppborgen kommer att
vara uppblåst och vi hoppas att ni
kommer och dansar på något av våra
5 dansgolv eller hänger i någon av
våra 9 barer. Biljetter kommer att
säljas i kårhuset lunchtid från och
med måndagen den 11:e september!
Puss och kram
/FestU

Svea Skivgarde söker diskotörer!
Vi söker dig som:
-är intresserad av musik och vill hålla
dig uppdaterad med ny musik!
-är redo att ställa upp när som helst!
-har gått minst ett år på Chalmers
och kommer att vara kvar även de
närmsta två åren!
-gillar att festa och ha riktigt kul!
Om du vill veta mer om hur det
är att vara gardist, anmäl dig till:
aspning@svea.chs.chalmers.se Mer
information finns även på vår hemsida: svea.chs.chalmers.se Vi vill få
in dina uppgifter innan 16/9! Hälsningar
/Svea, Chalmers Discjockeykommitté
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BLANKT ELLER INTE ALLS?
Så var det dags igen. Röstkort,
personreklam och valsedlar
belamrar
dörrmattan
varje
morgon. Valet står bokstavligt
talat och bankar på dörren.
Sverige har ett relativt högt valdeltagande, år 2002 röstade ca
80 procent av de som var röstberättigade. (Detta skall ställas
i proportion till det friaste och
mest demokratiska landet i världen, USA, där fantastiska 60%
slet sig från KFC-byttan för att
lägga sin röst 2004.)
Frågan är vad de 20 procenten
i Sverige tänkte? Tar de avstånd
från politiken genom att inte rösta
eller bryr man sig inte om politiken? Tror man på demokratin i
dess befintliga form eller söker
man förändring? Är informationen om valet rent av för dålig? Är
det för mycket information att ta

ställning till? Är det kanske för
krångligt att rösta? Borde internetröstning införas till nästa val
kanske? Hur gör dem i Schweiz
där man mer eller mindre måste
rösta i någon fråga för att få gå
till jobbet på morgonen?
Vad är skillnaden på att inte gå
och rösta jämfört med att gå och
rösta blankt? Betyder en blankröst att man tror på demokratin
men att man inte hittat något
alternativ som faller en i smaken?
Kan det vara så att man protesterar mot allt och alla genom att
rösta blankt? Vore det inte bra
med en standard så att man vet
vad de som röstar blankt resp.
inte röstar alls menar? Skulle inte
en bättre bild av folkets åsikter
komma fram då?
Borde man införa fler valalternativ, t.ex. anarki, diktatur eller

kungastyre? Hade det ens varit
i korrekt demokratisk anda att
kunna rösta på ett alternativ som
avslutade den demokratiska eran?
Finns det inte alldeles för många
som ”gillar” demokrati men samtidigt klagar på hur andra röstar?
Är det inte demokrati att få rösta
hur man vill oavsett om det är
blankt eller inte alls? Och var tog
idealismen vägen förresten? Vem
hittar på alla partier? Hur kan
vi veta att valet inte är riggat?
FN kontrollerar ju valresultatet
i vilken nybörjarland som helst
hellre än Sverige.
Oavsett om du bryr dig eller
inte, tänk på att det är val den
17:e september.
/Farbror
Modulen

Tycker Du om att dansa,
showa och kalasa?
Då är det dags att söka Chalmersbaletten! Du är välkommen att träna
med oss i kårhusets gymnastiksal,
måndagarna 11/9, 18/9, 25/9 och 2/10
klockan 19:30. Hör gärna av dig om
du
har
frågor,
styret@baletten.chs.chalmers.se, eller
besök
vår
hemsida,
www.baletten.chs.chalmers.se.
/Balletten

Aspa BEST (snart)!

Hejsan.

DANSA?

Välkommen (eller välkommen tillbaka) till Chalmers önskar vi i BESTkommittén! Även i år kommer BEST
att skicka iväg chalmerister på roliga
och lärorika BEST-kurser runt om
i Europa. Årets vinterkurser dyker
ganska snart upp på vår hemsida
www.best.chs.chalmers.se/. Letar du
efter nånting att göra vid sidan av
studierna så kan du gå med i BESTkommittén. Bevaka närmsta anslagstavla eller skicka iväg ett e-brev till
info@best.chs.chalmers.se så hör vi
av oss så fort vår rekrytering drar
igång!
/BEST-kommittén

Är du nörd med ett jag-vill-ta-övervärlden-nu-komplex? Tycker du att
SNAFU är en nulägesbeskrivning?
Kan du förklara vi på skånska för
människor med analoga hjärnor? Kan
du dubbelklicka på länkar? Är du en
glad gamäng? Har du teknikintresse?
Kan du hjälpligt plöja dig igenom
manualen för sendmail? Har du läst
minst tre RFC? Är du glad i datorer
och alla avarter därav? Har du lite
vana av att jobba med datorer? Känner
du till lite olika OS? Kan du programmera sh? Har du normal TTL?
Kan du tjänsterna associerade med de
första 1024 portarna? Tycker du att
feta switchar inbyggda i teddibjörnar
är roliga?
Om detta stämmer så kanske du skulle
vilja söka kårkommittén G.U.D.?
G.U.D. är nätverks- och systemadministratörer på Chalmers Studentkår
och vi söker nya medlemmar. Vi
är ett gäng datorintresserade teknologer som tycker om kniviga
problem, helgsysslor och SMTP.
Stämmer ovanstående inte alls så
kan du kontakta oss ändå. Vi finns
på gud@chs.chalmers.se Med vänlig
hälsning
/G.U.D.

Chalmers Danssällskap är en kårförening som
ordnar danskvällar för socialdans och
nybörjarkurser för den som vill lära sig mer!
Höstens första danskväll är planerad till 30
september och första kursen börjar troligen någon
vecka
tidigare.
För
mer
info
se
www.dance.chs.chalmers.se längre fram.
Välkomna till Chalmers Danssällskap!

Slaget om Göteborg
Slaget om Göteborg är en fotbollsmatch mellan Handels och Chalmers som äger rum 20 september
på Slottsskogsvallen och till matchen söker vi både dam- och
herrspelare. Skicka ett mail till
karolina.ljungberg@chs.chalmers.se
om du är intresserad av spela fotboll
och besegra Handels. Vill du hellre
vara publik är det bara att dyka upp
på Slottsskogsvallen!
/Chalmers Event

Är fest din grej?
Då är det dig Veraspexet söker! Du
har chansen att få ett händelserikt
år fullt med fester och jippon. Klart
att du är intresserad av att vara vår
festdirektör detta spexår! Hör av dig
via epost till vera@chalmersspexet.se
vill du läsa mer om Veraspexet
är du välkommen att kika in på
vera.chalmersspexet.se
/Vera

Sök AllianceOrchestret!
Emil och Emilia välkomnas på nymblerep måndagarna, 4:e 11:e och 18:e
september i kårrestauranten klockan
19. Det spelar ingen roll hur och vad
du spelar. Alla är välkomna!
http://www.tfcs.chalmers.se/alliancen
/Alliancen

Studenthälsan
– hälsa och studiemiljö för
Göteborgs studenter
Till Studenthälsan kan du vända dig om du har
studierelaterade fysiska eller psykosociala problem.
• Telefonrådgivning av sjuksköterska, kurator,
ergonom/sjukgymnast, sexolog/barnmorska
• Gruppterapi
• Stödsamtal och krisstöd
• Ergonomi
• Studiemiljöarbete
• Kamratgrupper
• Våga-tala-kurser
För mer information se www.studenthalsan.se
eller ring 031-10 69 70. Observera att Studenthälsan endast kan ta emot tidsbeställda besök.

studenthälsan
Studenthälsan arbetar på uppdrag av Göteborgs universitet och Chalmers.

Drykt
Chalmers Dykarklubb - CDK - arrangerar CMASutbildningar, 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.
OBS! Traditionsenligt har vi höstfest den 30/9 i
Chalmersbastun då vi även passar på att dyka och
städa botten runt stugan. För mer info kolla in http:/
/www.chalmersdykarklubb.se eller kom ner på en
fika. Varmt välkomna!
/Chalmers Dykarklubb

Sök till Chalmers Sångkör!
Chalmers Sångkör är redan nu kårens
största förening med sina drygt hundra
aktiva medlemmar, men vi har plats
för ännu fler! Kören består av tre delkörer som visserligen repar och framträder en del enskilt, men som också
sätter upp julkonsert, giggar på fester
och ordnar stora kalas tillsammans.
Mer info om oss hittar du på vår
hemsida: www.choir.chs.chalmers.se
Uppsjungningar till kören kommer
att hållas på måndag 11/9 och tisdag
12/9. Man anmäler sig till dessa
genom att skriva upp sig på våra listor
som kommer att hänga på anslagstavlan bredvid Cremona i Chalmers
Kårhus. Och du, kören är förstås
öppen för alla, så du sångglada trea
eller du som läser någon helt annanstans: Passa på att söka till kören!
/Chalmers Sångkör

Hej alla glada nollor och
gamble.

PU tycker att ni bör gå på konserter.. och bio. Och kurser.

Hoppas att ni alla har haft en riktigt
skön sommar, och nu är redo för en
mycket trevlig höst med massa kul
med oss i Bamse. För er som skall
vara med i häfvlaget och tävla för
er sektions färg, missa inte chansen
att komma ner till oss i kårhuset och
träna mån nollv.4 vid 18-tiden. Självklart är alla andra också välkomna.
Ses då!
info@bamse.chs.chalmers.se
www.chs.chalmers.se/~bamse
Puss o kram
/Bamse

Först ut 9/9 är Slagsmålsklubben
Senare i höst kommer Dia Psalma,
Danko Jones m.fl. Bio för blott en
föttilapp per gång varje tisdag och
torsdag LV1-5 kl
19.00 i Runan
Höstens
kustskepparexamenskurs
drar igång 7/9
Allt detta och mycket mer på vår
hemsida: www.pu.chs.chalmers.se
/PUss

