lkommen
Kultur

Bio i RunAn:
Ti 20/3: The Departed
To 22/3: Natt på
museet
på invigningen av Kårhuset
Ti 27/3: Alla kungens
en den 23 mars kl 12:30.
män
To 29/3: Allt om min
sceremoni och tårtkalas!
buske
Kaffeprovning, 28/3

Nya kårlokaler på Lindholmen!

Kalas?

Pubrunda,önskar
tors 22/3
gt välkommen
Spexbar, tis 27/3 kl 19

”Visste du att...”
...det är tråkigt att diska?
...9% av alla chalmerister har
en diskmaskin?
...du förmodligen har disk stående hemma?
...du antagligen behöver städa
också?

Den 23 mars kl.12:30 händer det! Då
invigs de nya kårlokalerna på Lindholmen.
Pampiga tal och välsmakande kaffe och
tårta utlovas.
Välkomna!

Samarbetspartners 06/07

/Chalmers Studentkår

DKV arrar torsdagspub!
Kom om ner till 11:an och hugg in på en välkyld Øhl och en god bit mat.
Nästa pub blir:3:e maj Där efter följer: onsdagen 16:e maj
Andy, Pondus, Madison, Dan och Bino hälsar alla hjärtligt välkomna.
Slick på nosen!
Droopy genom
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En ny läsperiod har börjat!
Kanske är det den sista läsperioden
på ditt första läsår. Kanske är det den
sista nånsin. Hur som helst så är det
den bästa - i min mening!
Våren gör entré, man byter den svarta
mössan mot den vita, Emil och Emilia
åker Cortège genom staden och man
avslutar läsårets kurser. Tillslut når
man ett välbehövt sommarlov som
förhoppningsvis innehåller bad och
sköna varma kvällar.
Ta dock inte ut sommaren i förskott.
Kämpa vidare dessa nio läsveckor
som är kvar. Det kan kännas lockande att slå av lite på takten, men
sommaren är så mycket skönare om
du slipper komma tillbaka och räkna
typtal istället för myggbett med dina
chalmerspolare.
/Jonas Lindquist, VO

Vårkänslor
Den här veckan, som förövrigt är den
första i läsperiod fyra, handlar det om
känslor. Känslor är bra, punkt. Med
hjälp av känslor tillåts människan i
allmänhet och teknologen i synnerhet att uttrycka sig på passande samt
mindre passande sätt. Om ni tycker
föregående mening låter intetsägande
så är det fullt tillåtet. Till syvände och
sist är det ju ändå så att ett samhälle
och därmed Campus helt utan känslor förefaller otänkbart.
Trots nämnda var ju veckan som
gick en vecka helt utan känslor på
Campus. Med tanke på att våren stegade in i onsdags borde det fullkomligt spritta i kroppen av känslor, men
det gör det inte. Varför?, kan man då
fråga sig. Jo, det var tentavecka! En
vecka som tar udden av allt vitalt och
levande. Sömn, mat och umgänge är
inte att tänka på. Just därför syntes
inte röken av känslor, bara molokna,
dystra och rent av grådassiga teknologer.
Jag råder er därför alla att passa på
nu i läsvecka ett. Gråt, skratta, pussa,

älska, hata, onanera, det är inget fel att
visa känslor även för sig själv. Själv
är bäste dräng/piga, tänk på det!
Om det skulle vara så att du har
problem med att visa känslor ges ett
ypperligt tillfälle nu på torsdag. Det
är precis som varje läsvecka ett dags
för pubrunda. Börja med en förfest
på folköl och kir, drick gärna med
hjälp av ett hetsigt spel typ ölspelet.
Ring därefter upp din partner. I brist
på partner fungerar det bra med ett ex
eller någon du är intresserad av. Börja
bråka över telefon. Därefter är det
dags att tröstdricka och prata ut problemen med din kompis kompis som
du aldrig träffat. Slutligen hämtar du
en hushållsost som du äter hel samtidigt som du ligger bland dammråttorna under polarens säng och gråter.
Naken är ett plus.
Det kallar jag känslor det. Lycka
till alla känslokalla
djävlar!
/Farbror Modulen

Chalmers Datorförening!

Bli medlem i CAC!

Byggare Bob?

Finns det för lite datorer i ditt liv?
Kom och hälsa på Chalmers
Datorförening. Vi har onsdagsfika
varje onsdag kl 18 i vår lokal i
källaren under V-huset (vi delar lokal
med robotföreningen); se
vägbeskrivning på www.cd.chalmers.
se.
/Chalmers Datorförening

Om du inte är medlem i Chalmers
Aerospace Club än bör du bli det. Det
är nästan gratis och det öppnar dörrar
du inte visste fanns. Som vi brukar
säga, ”Bättre än fot i rymdindustrin
än en i klaveret”. Glöm för övrigt inte
resan till Nederländerna, i skrivande
stund är det faktiskt 13 platser kvar.
Alla är välkomna, även icke-chalmerister. Gå in på www.rymden.net för
mer information. På återseende,

Chalmersspexet Bob har precis
påbörjat den årliga repveckan. Hela
veckan befinner vi oss utanför Lysekil, där ensamble och orkester övar
som besatta medan sömmerskorna
syr som tokiga. Under tiden stannar detaljen hemma i Göteborg och
spikar och sågar.
/Byggare Bob?

CBJO 31/3 -07!
Nu är det dags för årets upplaga av
Chalmers Big Jump Open. Kom och
se Sveriges skid och snowboard elit
gör upp om 10 000;-! Tävlingen drar
igång med kvalhopp 11.30 och final
kl 14.30. Detta blir sista chansen att
få leka med snö i Göteborg den här
vintern så vill ni vara med och leka
och bygga hopp är det bara att maila
eller komma förbi när vi bygger. För
mer info www.cbjo.com eller maila
info@cas.chs.chalmers.se
/CAS

/CAC

Spexbar!
Tisdagen den 27/3 kl 19 lv2, har
Veraspexet spexbar i Bulten. Är du
nyfiken på spexet, vill söka spexet,
undrar vad spexare är för typer, funderar på allt roligt som händer under
spexåret, bara vill hänga med oss
eller helt enkelt är sugen på gratis
mat… Kom hit!

Sök CHARMkommittén!
Tyckte du att CHARM var kul? Vill
du vara med och driva ett projekt
som involverar och påverkar flera
100 personen?
Ansökan till CHARMkommittén
2008 är nu öppen, så skicka in din
ansökan senaste den 10 april.
Vill du veta mer? Kom på vårt informationsmöte den 27 mars. Besök vår
hemsida för mer info om mötet och
ansökan.

/CHARMkommittén 2007

/Chalmersspexet Vera

Kaffeprovning!
Den 28/3 är det dags för koppning,
då talar vi inte om åderlåtning medelst koppa utan en något trevligare
kaffeprovning. Då får du tillfället
att tillsammans med erfarna baristor
lära dig mer om ”det svarta guldet”.
Chalmerister betalar 90:- och övriga
120:-. I övrigt har PUs aspning dragit
igång så smått. Missade du första och
andra aspmötet så är det ingen panik,
släng iväg ett e-brev till oss.
Passa också på att surfa in på www.
pu.chs.chalmers.se för att titta på
aspschemat.
/PUss!

Chalmers Islamiska Förening!
Chalmers Islamiska Förening välkommnar alla studenter och anställda
på Chalmers till följande föreläsning:
Vad är Meningen med Livet?
Av Mostafa Ebrahim
När: Tis 27 mars kl. 17.15
Var: HA2
Vi bjuder på fika.
Chalmers Islamiska Förening welcome all students
and employees at Chalmers to the
following lecture:
What is the Purpose of Life?
By Mostafa Ebrahim
When: Tue 27 of March at 5.15 pm.
Where: HA2
Refrechments will be provided.
/Chalmers Islamiska Förening

Gå på konsert!
Chalmers Barockensembles stora
Nyårskonsert! Vi bjuder på klassiska mästerverk som du aldrig hört
dem förut. Lördag LV1 (24 mars), kl
15:00 i café Sigurd i V-huset. 40kr för
studenter, och 60kr för ingenjörer och
andra vuxna.
--Om du känner dig manad att själv
vara med och sätta klampande
avtryck i musikhistorien är du varmt
välkommen att komma och hälsa på
oss under något av våra rep, vilka vi
har måndagar kl 18-21 i VV11. Väl
mött!
/Chalmers Barockensemble

Hur innovativ är du? Skriv en
innovationsplan. Vinn 175.000 kr.
Entreprenörstävling för Sveriges alla studenter

Excitera Innovation
Challenge 2007
Skapa morgondagens innovationer! Basera dem på existerande
forskning eller tänk fritt utifrån ett vardagsproblem.
Nytt för i år: Total prispott 475.000 kr, uppdelat på två
tävlingskategorier:
1. Morgondagens kommunikationssamhälle
2. Bästa nya mobiltjänsten

Anmälan senast 26 mars. Läs mer och anmäl dig på

www.innovationchallenge.se

