Du har väl inte glömt att anmäla dig till
Skogsindustriernas branschkväll den 31 oktober?
Per Lindberg, VD på Billerud, kommer då till Chalmers tillsammans med en massa
andra representanter från olika företag inom skogsindustrin. Passa på att lyssna på
intressanta föredrag, ställ dina egna frågor och ät en god buffé i trevligt sällskap.
Anmäl dig på: www.skogsindustrierna.org/framtid
Vi ses på förmingel den 31/10 kl 16:15 utanför Runan i Kårhuset.
Föreläsningar och frågestund börjar kl 17:15 i Runan.

Rasp släpps den 21:e november.
Våga!
Samarbetspartners 06/07
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Nominera till Årets teknolog
Tekniska Samfundets pris till Årets
teknolog delas ut till den eller de som
under det gångna året 05/06 på ett
självuppoffrande sätt utanför studierna bidragit till utveckling av Chalmers eller Chalmers Studentkår.
Om du känner några sådana personer ska du skicka personens eller
personernas namn och kontaktuppgifter till vuo@chs.chalmers.se tillsammans med en motivering (max
1500 tecken utan blanksteg) senast
den 31/10 2006.
Vinnaren tillkännages på kårens dag
15 november klockan 12 och får då
mottaga Tekniska Samfundets stipendium värt 10 000 kr.
Juryn består av en representant från
Chalmers, en från Tekniska Samfundet och en
ledamot i kårledningen. Juryns beslut
kan inte överklagas.
Eventuella frågor kan ställas till vice
ordförande i Utbildningsenheten,
vuo@chs.chalmers.se

Hurra för hösten!
”Äntligen!” som en någorlunda
känd radioprofil skulle ha uttropat. Äntligen blir det mörkt och
mysigt på kvällarna, äntligen slipper man att svettas för varje steg
man tar och äntligen så är det
snart jul. För är det ändå inte
så att hösten bara är en enda
lång transportsträcka före julhögtiden.
Mode i all ära men det känns
lite uttjatat att alltid brunt och
grått ska vara färgerna som gäller
för årets mörka månader. Vore det
inte roligt med knallrosa höstbyxor eller varför inte regnbågsfärgade mustascher. Vi människor
är ofta alldeles för förutsägbara.
Kaske blir lila och guld färgerna
för hösten 2006? Som sagt, lite
mer färg i tillvaron skulle nog
piffa upp.
Att diskutera väder är tråkigt
men eftersom vi är i Sverige så
måste det bara bli en mening
om vädret: Vädret under hösten
suger.
Något som däremot förgyller
denna årstid av geggiga löv och
”På spåret” är de många roliga

matråvaror som dyker upp. Det
är inte var dag man kan äta rostade kastanjer, nässelsoppa och
svampstuvning på rostat bröd.
Mat är verkligen något som kan
höja stämningen under regniga
novemberkvällar.
Tyvärr så kanske man under de
mörka höstkvällarna äter och dricker
lite väl mycket av det goda och för
att kompensera för det så måste man
röra på sig. Vad finns då för lämpliga
aktiviteter att roa sig med under årets
trejde och fjärde kvartal? Ta bilen till
gymmet vet ja’, och ställ dig på en
maskin som för dina kroppsdelar i
dynamika ellipser. Eller varför inte ta
på sig pannlampa och ge sig ut på
slingrade skogsstigar, flåsande bland
vargar och troll.
Vad du än gör så se till att ta del
av dygnets ljusa timmar och glöm för
allt i världen inte av att ändra om till
vintertid när det beger sig.
/Farbror Modulen

Aspa Pyrot!

Du vågar aldrig!

Kalas kalas, kalas!

Året var 2006. Dimman låg tjock på
Geniknölen. De tappra pyromanerna
hade samlats för att än en gång möta
fienden på denna ödesmättade plats.
Till sitt förfogande hade de främst
grovkalibrig ammunition och de hoppades kunna slå motståndaren med
häpnad och uppnå tillräcklig överraskningseffekt eftersom de förväntade sig bli kraftigt utnumrerade.
Hur skulle det gå? Skulle de bli klara
med förberedelserna i tid? Men framför allt, skulle förstärkningen komma
fram i tid?
Skulle du vilja vara med i Chalmers
pyrotekniska kommitté och hjälpa oss
skjuta fyrverkerier på bland annat
geniknölen? Då har du väl inte
missat att Pyrot söker nya aspar?
Fram till fredagen den 3/11 kan
du söka genom att skicka ett mail
till gustafsd@student.chalmers.se och
berätta lite om dig själv och varför du
vill aspa.
/Pyrot

Att aspa CCC är lite som att se en
läskig film som man inte vet slutet
på. Alltså för att man inte vet hur
det slutar. Kom till betonggården kl.
18:15 den 29:e oktober och kolla
hur saker och ting egentligen ligger
till...och tills dess får du gärna fylla i
aspenkäten på www.cortegen.se.. den
är fin. Vågade ring 184535
/CCC

Vi vet vad du gjorde förra sommarn...
Den fjärde november kommer kårhuset att spökas ut som aldrig förr.
Det är dags för FestUs Halloweenkalas! Prismässigt kommer kalaset att
se lite annorlunda ut: Alla Chalmers
studenter, dvs. DU, kommer att kunna
köpa EN biljett för endast 60kr mot
uppvisande av giltigt leg och kårleg.
Ordinarie pris: 90kr. (för mer info:
www.festu.se). Kalaset består som
vanligt av ett stort antal barer, dansgolv samt lite skojiga (naturligtvis
lite farliga och hemska) attraktioner.
Vi hälsar Dig kallt välkommen!
Väl mött i skräckens natt...
/FestU

Sök F-spexet!
Nu finns det möjlighet att söka till
nästa års uppsättning av det mysiga
lilla F-spexet. Här finns mängder av
saker att göra, från band och enseble
till sömnad och Må-Bra-grupp, och
alla chalmerister är välkomna i spexet
-så tveka inte att höra av er! För mer
info droppa förbi vår Boulekalaspub
i Focus tisdagen den 31/10 kl 19.00
eller kolla in www.f-spexet.se. Sista
ansökningsdag 31/10!

Välkommen till Gaystudenterna Göteborg!
Vi är en förening för dig som är
homosexuell, bisexuell eller transperson och pluggar på Göteborgs Universitet eller Chalmers. Det spelar
ingen roll om du är nyutkommen,
sitter kvar i garderoben eller har varit
öppen i hela ditt liv – alla är lika
välkomna! I höst har vi bland annat
picknick, spel-, film-, tema- och diskussionskvällar på programmet. Titta
in på vår hemsida om du vill veta
mer om oss eller om vad vi gör!
www.gaystudenterna.se/goteborg.
/Gaystudenterna

Bamse söker aspar!
Är du en flicka som tycker att häfv
verkar vara en rolig sport? Då är du
välkommen att aspa Bamse, skicka
ett
mejl
till
styret@bamse.chs.chalmers.se
så
kontaktar vi dig.
Dessutom äger Bamse´s årliga dammidag rum den 4:e november som
inte ska missas!
/Bamse

/F-spexet - vem fan skulle det annars vara?

Praktik utomlands!
Sugen på betald praktik i USA,
Iran eller något annat land? Vill du
hitta internationella eller nya Chalmerskontakter? Vara med i en kårkommiteé? Om svaret är JA! vill
du kanske vara en ny medlem i
IAESTE?! Mejla oss för mer information: info@iaeste.chs.chalmers.se
Ses!
/IAESTE

Bamse söker aspar!
Är du en flicka som tycker att häfv
verkar vara en rolig sport? Då är du
välkommen att aspa Bamse, skicka
ett
mejl
till
styret@bamse.chs.chalmers.se
så
kontaktar vi dig.
Dessutom äger Bamse´s årliga dammidag rum den 4:e november som
inte ska missas!
/Bamse

CAC!

CAC har något mycket viktigt att
meddela. Detta mycket viktiga
kommer att äga rum den 18/11 högst
upp i MC2. Det är en festlig tillställning där Esrange från Kiruna står
för underhållningen och vi står för
mat, dryck och tårta. Alltså, lägg 18:e
november på minnet så blir du en
lyckligare människa. Fin utsikt och
lyx i överflöd utlovas. För att hålla
koll på våra övriga aktiviteter rekommenderas www.rymden.net.
/Chalmers Aerospace Club

Hej!
PU arrangerar konsert med Sugarplum Fairy och tillhörande ET-raj den
28 oktober. PUss!
/PU

MK vill ha dig
Det är dags att aspa MottagningsKommittén, MK! För att du ska veta
vad du ger dig in på bör du komma på
ett infomöte i Vera Sandberg, tredje
våningen i kårhuset, klockan 17.30.
Tisdag 7e november, d.v.s. läsvecka 2!
Anmäl dig redan nu, men senast dagen
innan, till info@mk.chs.chalmers.se,
så bjuder vi på mat när du kommer.
Väl mött den 7e november! MKram!
/MottagningsKommittén

Spex, spex, spex!
Vill du vara med och skapa ett fantastiskt studentspex? Ta chansen och gå med i Chalmersspexet
Bob! Vi söker nu nya spexare inför spexåret 2007.
Du behöver inte kunna sjunga som Pavarotti, agera
som Marlon Brando eller dansa som Michael Jackson för att gå med i spexet.
Det finns poster för alla smaker. Gillar du att sy,
pyssla, träffa roliga människor, fixa, spela instrument, spela apa, organisera, prata i radio, laga mat,
skriva manus, gå på kalas, arra låtar, bygga rekvisita… då är spexet något för dig!
Kom till vår spexbar i Gasquen 1/11 kl.
17.30. Det bjuds på god mat och underhållning!
Vid frågor, kontakta bobspexet@chs.chalmers.se,
alternativt gå in på www.bob.chalmersspexet.se.
Sista sökdag är 3 november. Vi ses på SPEXBAREN!
/Chalmersspexet Bob

Välkommen till

Studentjuristerna
Juridisk rådgivning
för dig som läser
vid Chalmers eller
universitetet
Vad ska ﬁnnas med i ett
andrahandskontrakt?
Vilka skyldigheter har min
arbetsgivare?
Vilka regler ﬁnns kring
samboskap?
Till Studentjuristernas mottagning kan du som är
student vid Göteborgs universitet eller Chalmers
vända dig med alla typer av juridiska frågor och
få gratis rådgivning!
Mottagning onsdagar kl 14-18 (drop-in) på GFS
kansli, Kaserntorget 11, vån 6. Tel: 031-10 69 87
E-post: studjur@gfs.se
Göteborgs Förenade
Studentkårer

Tarantella informerar!

CHARMvärd!

Tarantellas aktiviteter under lp2 Nu innan tentorna
kan det vara trevligt att ha något att se fram på
andra sidan eländet. Tarantella bjuder in sina medlemmar till en mingelkväll med Accenture måndagen den 6/11 kl 17:00.
Tio dagar senare, torsdagen den 16/11 arrangeras en kväll med Career Service. För mer information ta en titt på www.tarantella.chs.chlamers.se.
Lycka till och så ses vi i läsperiod två.
/Tarantella

Vill du ha ett alldeles eget företag att ta hand om? Har du
truckkort? Eller har du alltid drömt om att stå i café? Om
du är sugen på något av ovanstående eller bara vill vara
i händelsernas centrum är CHARM något för just dig. Vi
söker massor av värdar till CHARMdagarna och behöver
dig.
Anmälan öppnar den 30 oktober och är öppen tom
16 november. Besök vår hemsida för mer information:
www.charm.chalmers.se
/CHARM

