Kultur
Tis 20/2: Science of
sleep
To 22/2: Casino royale

Kalas

$ 7. Kassaberättelser
Eftersom Sinus nuförtiden har sitt årsmöte i maj,
har kassaberättelserna inte
upplästs och godkänt på ett
tag. Kassaberättelsen för
96/97 och 97/98 godkändes av
mötet. Att kassaberättelsen
för 98/99 inte kunde godkännas beror på att revisorerna

Chalmers Alternative Sports

Hej!

CAS är föreningen för dig som
gillar alternativa sporter. Vi arranerar olika aktivitetet så som vindsurf,
skatboard, klättring och skidresor.
Vi söker nya styrelsemedlemmar för
07/08 så fredagen den 23/2 kommer
vi att hitta på massa tokroliga grejer.
Är du inte intresserad av att gå med i
styrelsen men vill träffa likasinnade
är du hjärtligt välkommen oxå. Mer
info hittar ni på vår hemsida www.
chs.chalmers.se/~cas. Ses
/CAS

Nu är det hög tid att skriva ihop sitt
personliga brev, uppdatera sitt CV
och skicka alltihop till Valberedningen@chs.chalmers.se
Ansökningstiden till Kårledningen
går ut måndag kväll 24:00 och vi
uppmanar Dig att söka, dessutom
får du gärna vidarebefodra detta till
alla medlemmar av er organisation så
ingen går miste om denna fantastiska
chans!
För alla nyfikna hålls även informationsmöte imorgon fredag kl. 15:30,
det bjuds på lite enklare förtäring och
blir lätt info samt frågestund! Varmt
välkomna till mötet, och varmt välkomna med er ansökan!
/Valberedningen

”Visste du att...”
...det inte är så bra att skicka
med sin logga inuti ett Worddokument?
...att Modulen görs på en Mac?
...att med Groovesalad i högtalarna förlåter man det mesta?
...att Mac egentligen är UNIX,
som egentligen är TI-89, som
egentligen är Lego, som egent-

Vill du ha 5000 kr,
skriv då ner det roligaste du gjort som
chalmerist under det gångna året.
Skicka till Rickard Wilson Sällskapet: runge@etek.chalmers.se
Rickard Wilson Sällskapet är ett
sällskap som främjar chalmeristiskt
skämtlynne och delar ut ett stipendium för dylika bravader. Mer om oss
hittar du på www.fatilar.se
/RWS

ligen är Duplo?

transportmedel.
En del studenter känner säkert att de
står väl förberedda inför arbetslivet,
medan det för många kan kännas
otryggt att ta klivet från Chalmers till
en ny arbetsplats. Efter denna kväll
kommer du att vara mer förberedd
och känna dig rustad inför din kommande yrkeskarriär. Seminariet hålls
den 28:e februari och startar 17.30
i Scania-salen på kårhuset. Lättare
tilltugg bjuds på under pausen och
efter seminariet finns möjlighet att
ställa frågor. Anmälan görs på: http://
w3.chs.chalmers.se/form/default.
asp?FormID=276
/Chalmers Event

Samarbetspartners 06/07

PU presenterar
stolt: Loke
Loke,
”UndergroundVisans
Härförare”,
vistar John L’s Pub i
Kårhuset tisdag 27/2.
Fri entré men begränsat
med plats. Ålder 18 år.
Man kan kort sagt säga
att Loke passar i alla
sammanhang där det finns
en någorlunda lyssnande
publik med intresse för
både text och interaktivitet mellan artist och
åhörare.
För den som missat det
har PUs aspning börjat.
Vill du vara den som
t.ex. sätter Chalmersbions
program
eller
arrangerar
konserter
eller provningar nästa
läsår så kom till aspmötet den 28:e februari
kl 18:00 på Föreningstorget i Kårhuset.
/PUss!
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Ut med det gamla in med det
nya!

Cortègens ABC

När jag sitter och skriver detta så töms
gasquen på sand efter ett beachparty
samtidigt som det sista inför CHARM
ställs iordning. Under ett år så är gasquen öppen ungefär 70 dagar, det
ordnas cirka 8 Festu-kalas, en mängd
konserter, massor av biovisningar,
företagspresentationer samt en salig
blandning av allt mellan himmel och
jord. Skulle det trots allt finnas en dag
när du inte är sugen på något av detta
går det utmärkt att hyra någon av stugorna i Härryda och njuta av naturen
och värmen från bastun. Om du är
mer sugen på att komma ut och resa
är det bara att hyra Järnvägsvagnen
och ha ett eget tågluffarparty.
Så se till att ta en promenad till kårhuset där det händer något nytt varje
dag.
/Jon Wingborg, Husansvarig

Vid det här laget kanske du har hört talas om Cortègen, det bästa som hänt dig
någonsin? För att underlätta för just dig har Chalmers Cortège Committé Det
stora nöjet att presentera Cortégens ABC, din fackla i vintermörkret.
A: Anmäl dig till Cortègen, Har du inte gjort det när du läser detta är du redan
sent ute. Men misströsta inte, för CCC är barmhärtiga och kan ta emot anmälningar ett tag till.
B: Börja sälja Cortègeprogram, programsläppet är
den 9e april. har du väl kommit igång att sälja går det
hur lätt som helst.
C: Cortègebygge! Njut av tio underbara dagar fyllda
av sol, hammare, spik, färg, öl, läsk, tävlingar, prisar,
byggande, stämning, bygglåt, öltält, liveband, gasque,
sittningar och förstås mycket mycket mera.
Har du följt punkt A och B ordentligt är det dessutom helt gratis och allt du
behöver göra är att njuta av folkets jubel när du tågar genom Göteborgs gator
med 250000 jublande åskådare. CCC står för allt material du kan tänkas behöva
och lite till. Anmälningar kan lämnas i lådan för skamliga förslag utanför kårrestaurangen, eller direkt till oss. Du känner igen oss på de vita rockarna. Lät�tast träffar du oss på Cortègepubsfinalen i John L´s Pub som kommer äga rum
22/2, där även Jörgen från Jävlar Anamma kommer att spela.Har du frågor så
tveka inte att fråga oss, eller gå in på www.cortegen.se Byggkramar!
/CCC
Förvirrade Ring 184838

SISTA CHANSEN ATT SE
AMELIA EARHART!!
Veraspexets sista föreställning går av
stapeln på lördag 24/2 kl.18.00.
Efter det har piloten Amelia Earhart
flugit färdigt. Missa inte att för 100
kr. ta del av spexet där ni får möta
både maffian och tjusiga piloter;
blandat med en härlig mix av låtar du
känner igen. För mer info kika in på
vera.chalmersspexet.se
/Veraspexet

From: Modulen [mailto:info@
modulen.chs.chalmers.se]
Sent: Sun 2007-02-11 16:22
To: info@modulen.chs.chalmers.
se
Subject: Ny Modulen
Hejsan föreningar,
dags att skicka in bidrag till nästa
nummer av Modulen. För att hinna
med till tryck behöver era bidrag
vara inne senast på onsdag (14/1)
kl 15:00. Modulen kommer att distribueras efterföljande måndag.
/Farbror Modulen

TACK!
Tack så mycket till alla som har hjälpt
oss under CHARM. Utan er hjälp
och ert engagemang hade mässan
inte gått att genomföra. Nu inleder vi
snart nästa etapp i CHARM; att hitta
nya medlemmar för CHARM 2008!
Känner du dig sugen och vill veta
mer? Tveka inte utan kontakta kommittén så berättar vi mer.
/CHARM-kommittén med Projektledaren

--------------------------------------From: ”snok” <snok@vtek.chalmers.se>
Subject: RE:
Ny
Modulen
Date: Mon, February 12, 2007 3:52
pm
To: ”Modulen” <info@modulen.
chs.chalmers.se>

Då finns det två sätt...
Författarna kan äntligen slappna av.
Ensemblisterna övar som besatta, allt
för att årets spex ska bli hur bra som
helst. Och med det här manuset har
de goda chanser att lyckas. Vill du
också veta vad årets spex det handlar om före alla andra? (Klart du vill,
hade du inte varit nyfiken hade du ju
inte hamnat på Chalmers.) Då fihnns
det två sätt. Antingen löser du vår
rebus som sitter uppe nästan överallt
(skickar du dessutom in rätt svar till
bobspexet@chs.chalmers.se kan du
vinna två föreställningsbiljetter) eller
så besätter du en av de ännu lediga
platserna i orkestern. För er som inte
lyckas lösa rebusen finns det ett annat
fint sätt komma över två föreställningsbiljetter helt gratis, nämligen
som affischuppsättare. Kontakta oss
på samma adress som ovan om du är
intresserad. Glada hälsningar!
/Bobspexet

BEST-kommittén söker nya medlemmar! Som medlem i BEST får
du erfarenhet av att arbeta i projekt,
tillfälle att använda din engelska, resa
och knyta kontakter i hela Europa.
Varje år har vi ett huvudarrangemang,
vilket i år kommer att vara ett utbildningssymposium. Hjälp oss att hitta
på roliga aktiviteter, ordna boende,
fester, studiebesök och mycket mer!
Ta chansen att göra din tid på Chalmers till din bästa någonsin! Kontakta Anna; anna.mooe@best.eu.org
eller 0707-355596.
/BEST-kommittén

De allra flesta människor mår bäst av
att ha gemenskap med andra. CKG
– Chalmers Kristna Grupp – finns
till både för dig som är kristen och
som inte är det! Gud kallar oss människor till gemenskap med varandra
och med honom och ett av våra mål
i CKG är att vara just en plats för
gemenskap. Vi byter nu också lokal
och samlas varje tisdag lunch i Vera
Sandberg (tredje våning i kårhuset)
och just Du är välkommen!
/CKG

+ONTAKTA 3OlA +ARLSSON
KARLSSONSOlA GMAILCOM

Danskväll 24/2 med kurs i Jitterbug/Lindy hop!

/snok

En plats för gemenskap!

!TT HJËLPA BARN FÚRSTÍ TEKNIK INSPIRERA DEM
VISA DEM TILLRËTTA OCH SVARA PÍ DERAS FRÍGOR
LÍTER DET INTRESSANT
(JËLP DÍ TILL PÍ 6ETENSKAPSFESTIVALEN
ANTINGEN I %XPERIMENTVERKSTADEN KAJSKJUL 
ELLER PÍ "ARNENS BYGGPLATS I +OPPARBUNKEN
$U FÍR  PER TIMME I ARVODE

&ESTIVALENS SKOLPROGRAM PÍGÍR n APRIL OCH DET ALLMËNNA PROGRAMMET n APRIL

vad behöver ni för uppgifter? bilder
och namn?

Aspa BEST 07/08

(JËLP TILL PÍ 6ETENSKAPSFESTIVALEN

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.

Missa inte detta tillfälle att prova på
den roliga swingdansen jitterbug/
lindy hop! Inga förkunskaper och
ingen föranmälan behövs! Vi börjar
kl. 18.00 och fortsätter med blandad
social dans från ca 19.30, hela kvällen
i Scaniasalen i kårhuset. Endast 10 kr
för medlemmar i Chalmers studentkår (30 kr för övriga). Se även www.
dance.chs.chalmers.se. Välkomna!

Lär dig dansa inför vårbalen
och andra fester!
Missa inte vårens danskurser! Nybörjarkurs i baldanser börjar 25/2 och går
söndagar 19.15-21.00 i Scaniasalen i
kårhuset. Anmälan senast 21/2 till
danslektioner@gmail.com! Se även
www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers Danssällskap

Vårbal!

Hej!

Nu är det dags att damma av högtidsdräkterna och få fart på dansfötterna.
Den 5 maj går Chalmers årliga vårbal
av stapeln och DU är hjärtligt välkommen! Biljettförsäljningen startar
i april. Mer info kommer...
/Marskalksämbetet

Så var det åter igen dags för Bamses
medlemsmöte. Det hela går av stapeln på G:a Föreningstorget mån lv 6
dvs den 26:e feb kl 17:30. Givetvis är
det häfv efteråt och i vanlig ordning
bjuds det på mat till alla medlemmar.
Så är du inte medlem ännu skynda dig
ner och bli det =) Tips är att komma
och träningshäfva lite för er som ska
vara med i Sektionsmästerskapen!
/BAMSEkramar

Det finns ett liv efter Chalmers
Chalmers Event inbjuder er att delta
i ett seminarium tillsammans med
Alstom om klivet över till arbetsmarknaden. Alstom erbjuder en
spännande arbetsplats för dig som
studerat inom teknisk fysik, mekanik,
elektro, maskin, kemi eller bioteknik
och som är intresserad av att arbeta
på ett företag som ligger i framkant
av utvecklingen inom turbiner, vattenkraftsystem, luftreningsanläggning, generatorer, samt tåg och andra

Upp som ett skott...
Grattis, du hittade precis något som
kan rädda din påskvecka. Chalmers
Aerospace Club kommer att åka på
studiebesök till ESTEC i Nederländerna. Läs mer och anmäl intresse på
www.rymden.net
/CAC

