Kultur

Bio i RunAn:
Hemligt
Konsert:
6/12, Laibach, Sticky
Fingers

Kalas

29/11 Quiz i John L´s Pub
1/12 Gasquen öppen 23-03
2/12 Gasquen öppen 23-03
6/12 Quiz i John L´s Pub
9/12 FestU:s Julkalas

”Visste du att...”
...att Laibach är tyska för Ljubjana?
...att Ljubjana är Sloveniens
huvudstad
...att nepotism är ett finare ord
för svågerpolitik?
...att ordet ”grej” är ett av de
mest användbara orden?
...att du inte får använda det
längre?

Samarbetspartners 06/07

Nya ord i SAOL, urval

Strukna ord ur SAOL, urval

aktiebubbla
bakstreck
ekoby
fildelning
friår
fyra till nio-lärare
fågelinfluensa
försvarsnedläggning
guldtia
handfri
healing
huvudgudstjänst
klezmer
konsumism
kreditvärderingsbetyg
kylskåpspoesi
könsmaktsordning
livsstilssjukdom
långlördag
läsplatta
marknät
matutin
mellanbok
mervärdesmat
meänkieli
nakenchock
nickduell
nischbank
nyhetsdesk
nätupplaga
operationskö
organbrist
plåtpolis
släppfest
sudoku
spinndoktor
trattis
trängselavgift
tårtning
uniat
snålspolande
sprödbakad
transgen
utagerande
utseendefixerad
välisolerad
bolagisera
dissa
lyxrenovera
mingla
pusha
skejta

charmerande
chockerande
fartsladd
fjoskighet
förgiftad
förgrenad
förhindrad
förlamad
förstummad
gatpojksfasoner
glödande
gradsåg
grej
hopfuskad
hopknäppning
intalan
katakombgrav
knappnålsdyna
kokainhåla
korrugerad
kraschanprydd
kvarstående
larv
larver
limkokning
lufsighet
lösrycka
manhaterska
mini
mosartad
moraliserande
mopsansikte
neandertaltyp
nedblödd
nedbusad
nedkavling
nedruttnad
nepotism
nerblödd
nerbusad
nittielfte
nittionelfte
nävestor
oanfäktbar
obildbarhet
orgieartad
oupphunnen
pansarpluton
par-4-hål
plirögdhet
primal
pungformig
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CHOCKERANDE?, NEJ DET ÄR DET INTE
Ärade chalmerist!
I all välmening frågar jag dig - Vad
håller du på med? Du väljer frivilligt
att ta lån istället för lön, samtidigt
som du fyller potentiell fritid med
slitsam pluggtid. Under varje tentavecka brukar existentiella frågor och
faktum likt dessa uppta de flesta chalmeristers totala medvetande. Efteråt
faller de dock lätt obesvarade i glömskans lömska svarta hav i väntan på
ett ångestfyllt återtåg till nästa tentavecka. Men så behöver du inte alltid
ha det! Det finns en mening med allt
ditt slit på chalmers - faktiskt - och
den är inte långt borta. Besök din sektions företagsarrangemang, CHARM
till våren och Chalmers Events företagskvällar i kårhuset så ska du se
att du åtminstone kan värja dig från
en del framtidsångest i nästa tentaperiod.
/Andreas Hessel
Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Att hålla hårt på traditioner såsom
språkligt bruk och kokkonst torde
vara en självklarhet för alla, mig själv
ej borträknad. Just därför gör det ont
i mig när jag tar en närmre titt på
listan över nya ord i SAOL. Det är
inte direkt subtila anspelningar det
handlar om utan snarare ren mani! Å
andra sidan blir väl det resultatet av
att skicka in ”den svenska kocken”,
från teveserien mupparna, i Svenska
Akademien. Ord som nasi goreng,
rucola, gnocchi och haloumi ska alltså
enligt Akademien vara ord som är
representativa för det svenska språket, ord gemene man slänger sig med
i vardagen. Undantaget krögare är jag
mycket tveksam till att så är fallet. Om
vi nu gör en jämförelse med andra nya
ord kan ändå nämnda ”matord” ses
som motiverade, svenskarnas midjemått är ett övertygande bevis. Bland
nya ord som då inte, på något vis,
kan motiveras återfinns till exempel
plastmamma. Vad är det för ett
jävla skämt! Ska styvmorsviol hädan-

efter heta plastmammeblomma då?
Säsongsbetonade ord som tårtning är
faktiskt än värre. Ett ord som gör sin
debut i SAOL långt efter sitt eget
utdöende!
För att få lite perspektiv på det hela
tar vi nu en titt på några av orden som
gick i graven till förmån för blogg,
guss och annat skräp. Chockerande är
ett av orden som fallit bort. Inte nog
med att Svenska Akademien upprör
alla språkfantaster, de tar dessutom
bort fantasternas chans att, språkligt
korrekt, uttrycka vad de tycker.
Som ni säkert märker är det nya språket inte riktigt min grej, så om
ni ursäktar ska jag dra mig ner
mot staden. Glöm för allt i världen
inte att kolla hopknäppningen på
skjortan för att inte
väcka anstöt hos
alla charmerande
damer.
/F Modul

Kom och upplev musik full av
humor!

Än finns tid
Visst vill du också vara spindeln i
nätet för Chalmers mottagning? Vara
med i ett gött gäng som både bjuder
in till och blir bjudna på kalas? Ha
ett par schyssta reflexbyxor i garderoben? MK meddelar att det inte är för
sent att aspa MK 2007. Hör av er till
info@mk.chs.chalmers.se och meddela att ni vill vara med. MKram!
/Mottagningskomittén MK

Sitter du hemma och pillar på ditt
instrument alldeles ensam?? Kom och
spela med oss på måndag kl 18:15 i
VV11 (Väg&Vatten).
/Chalmers Barockensemble - ”För
Bach i siden”

JULKONSERT

Något tickar ner mot sitt slut...

Hej Byggare!

Z-teknologsektionen vill rikta ett
stort Tack till alla de som ordnade,
planerade, hjälpte till, genomförde
och deltog på vårt 20-årsjubileum!
Under jubileumsdagen var det aktiviteter runt omkring på hela Campus
Johanneberg och alla som hjälpte till
gjorde ett mycket bra arbete. Banketten som avslutade dagen var alldeles utmärkt och mycket lyckad. Åter
igen, Tack till er alla som gjorde
denna mycket speciella dag möjlig!
TACK!!!
/Z-teknologsektionen

Vintern närmar sig med stormsteg.
Med den kommer kallt väder, hala
vägar och snöslask. Men med vintern kommer även många bra saker;
vacker vit snö, skidresor och, framför allt, JULEN. Redan den tredje
december är det den första advent och
innan vi vet ordet av det står Lucia
utanför dörren. Vad finns det då för
bättre sätt att inleda julen än att gå
på julkonsert? Dagarna före första
advent, fredagen den 1 december kl
20.00 samt lördagen den 2 december
kl 15.00 och kl 18.00, sjunger Chalmers Sångkör julsånger och andra
verk i Vasakyrkan. Med mer än 100
röster utlovar vi inte bara fantastisk
musik utan också rikt med julstämning. För att kunna ta del av denna
julstämning behöver du bara köpa en
biljett, som för studenter kostar 60
kr (vuxen 100 kr), samt infinna dig
i Vasakyrkan. Biljetter kan köpas
under lunchtid i Chalmers kårhus
eller via en medlem i kören. Det går
även att boka biljetter genom email:
julkonsert@gmail.com. Bokade biljetter kan sedan hämtas ut i kyrkan
före konserten.
/Chalmers Sångkör

Antalet föreställningar som är kvar
att ge av den bejublade uppsättningen
”Casanova” börjar ticka ner mot sitt
slut. För att få möjligheten att se
”Casanova” igen bör ni bege er fort
som attan till Finland, där vi ger
föreställningar i Åbo och Helsingfors. Men misströsta inte, produktionen av Chalmersspexet Bobs spex
2007 har redan startat. Ryktet säger
att det kommer att bli minst lika bra
som sina föregångare. Håll ögonen
öppna! Är du nyfiken? Gå gärna in på
www.bob.chalmersspexet.se/
/Glada spexhälsningar från Chalmersspexet Bob

Även om ni kanske inte riktigt har
tänkt så mycket på det är det faktiskt
mindre än ett halvår kvar till nästa
Cortège. Som om du inte riktigt vet
varför Cortègen antagligen är det
bästa som hänt dig någonsin, piggelin
inräknad, så är det ju dags att surfa
in på www.cortegen.se och uppdatera
dig själv eller någon annan. Där kan
du dessutom titta på gamla Cortègebilder under fliken ”Galleri”...bättre
än att surfa snusk helt enkelt! Tidigt
ute? - Ring 184535
/CCC

Chalmersmästerskapen
De årligen återkommande chalmersmästerskapen i øhlhäfv går av stapeln
torsdag lv 6 (7/12). Då är det läge
för alla som aspirerar på en mästartitel att dyka upp och sänka en ljummen. Alla andra kan också komma
dit, häfv är ju en trevlig och social
aktivitet som vem som helst kan ägna
sig åt. Vi utlovar som vanligt en
rafflande tävling fylld av både lycka
och besvikelse. Det går bra att bara
komma för att titta lite också.
Quack!
/EKAK

Bli nästa Fuglesang
Ärade medlemmar! Att jubileumsfesten som Chalmers Aerospace Club anordnade den 18/11
blev mycket lyckad var den allmänna uppfattningen bland de studenter, doktorander, akademiker samt
företagspersoner som var där. De specialtårtor som bjöds var mycket uppskattade och stämningen var mycket
god! Nu börjar 25-årsfirandet gå mot
sitt slut, det är bara en resa till ESA
i Holland eller Esrange som återstår
nu till våren. Vi vill också påminna
om det medlemsmöte som vi har den
29/11 där vi ska besluta om vår fortsatta verksamhet. Vi söker också nytt
blod i styrelsen, vilket kan vara en
stor möjlighet för just Dig att gå med
i en växande och levande förening
som behandlar allt som har med rymd
att göra. Vi bjuder även på pepparkakor och glögg. Tveka inte att gå med
i Chalmers tredje största förening, det
är mycket förmånligt och öppet för
alla! Läs mer på www.rymden.net där
du även ska passa på att spana in de
fina tårtorna!
/Återseende, CAC

TACK!!

PU tackar för sig
PU önskar alla en riktigt god jul. På
återseende med mer smaskiga konserter, filmer och kurser efter jullovet.
Vi vill även ta tillfället i akt och tacka
alla PUffare och andra som hjälpt
oss genomföra riktigt bra och roliga
arrangemang.
Ring är i fästet,
friskt mod i mitten,
skräck för ägarn
i udden är;
orm, målad med blod,
längs eggen ligger,
och på handtaget
kastar huggormen
stjärten.
/PUss

Vad har dy i fikan?
Chalmers Dykarklubb - CDK - arrangerar CMAS-utbildningar, utfärder och
”dykhets” för sina medlemmar. Vi har
även öppna samlingar - våra välbesökta dykfikor - 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. För mer info kolla
in http://www.chalmersdykarklubb.se
Varmt välkomna!
/Chalmers Dykarklubb

Hallob!!
Vad är sanning?
En måhända intrikat fråga, men
mycket berättigad. Försök säga följande: ”Det finns ingen sanning”.
Följdfrågan blir automatiskt ”Hur
vet du att det är sant?”. Människan
har alltid sökt sanningen. Vi i CKG
hävdar och tror att Jesus Kristus är
sanningen. Är du villig att pröva
detta, att ge Honom en chans? Då är
du välkommen till Gasquen på tisdag
och torsdag lunch då vi samlas!
/CKG - Chalmers Kristna Grupp

Du missade väl inte helgens stora happening - The Eastpak Antidote Tour
2006?! Det var en konsert utöver det
vanliga med stort pådrag och mycket
folk. LoB spakade ljud och ljus och
rockade loss tillsammans med publiken! Den kalassugna måste vänta i
nästan två veckor innan LoB återigen
riggar kalas åt FestU. Det kommer
med andra ord att bli mycket kul jobb
och är du sugen på att hjälpa till är
du välkommen till oss. Kalasdryck
kommer att serveras till den törstiga
aspen...För den som ännu inte provat
att hyra ett LoB-kit kan vi rekommendera ett besök på vårt rum i kårhuset och ge oss 250 kronor i utbyte.
/LoB-familjen

Rasp #142, ”Tidning för
allvar, städat skämt &
planering” är äntligen
släppt! Det hela skedde
under pompa och ståt i
Chalmers kårhus. Just här
kan du också tillskansa
dig ett eget exemplar av
publikationen för facila
40 kronor. Försäljare figurerar
även
flitigt
på
övriga delar av Campus.

