Kultur
6/5

8-mile visas i RunAn
Arr: Pu

Kalas
6/5

Tofsen’s releasefest
Kyrkan kl:19.00

8/5

Chalmers Open /Lady
Open, kl:17.00 i Gasquen Arr: EKAK &
Bamse

10/5

Dammiddag, eftersläpp
kl:23.00 i gasquen
Arr: I6 & K6
Chalmersspexet Vera söker
folk
Vi söker killar och tjejer som gillar
allt från att göra pr, snickra och spika
till att baka bullar och inte minst
ni tjejer som vill stå på scen. Sista
sökdag är 9/5. Vill du ha mer info,
titta på vår hemsida eller besök
vår after-work i Bulten 8/5 mellan
17-21. Vill du inte ha info så kan
ni alltid komma förbi och äta gott,
tjöta och lyssna på lite skön musik.
Du kan även söka via vår hemsida på
www.spexet.chalmers.se
/Chalmersspexet Vera.

Gaychalmeristerna

Byggare!

Gaychalmeristerna har fikamöte. Café
Vasa, rökfria rummet längst in, onsdagar 19.00.
17 maj kl 15.00
Gaystudenterna spelar krocket i Slottskogen. Samling vid hållplatsen
Botaniska trädgården kl. 15.00
31 maj kl 13.30
Gaystudenterna har picknick i södra
skärgården. Ta med egen mat!
Samling vid fontänen i Brunnsparken
kl 13.30 för vidare färd.
För mer info maila:
gay@chs.chalmers.se
/Gaychalmeristerna

Visste du att Chalmers Film och FotoCommitté filmade hela Cortègen? Vi
kommer nu att klippa ihop en schysst
rulle som du och dina kompisar kan
köpa! Filmen kommer att kosta 150kr
på VHS eller 200kr på DVD. Intresserad? Kom ner till vårt rum eller
maila: cffc@photographymail.com
/CFFC

Chalmers Open
SM i öhlhäfv, går av stapeln den 8e
maj, 17.00, i Gasquen.
Be there! Quack!
/EKAK

Chalmers Event
Chalmers Event finns nu som kommitté! Besök www.chs.chalmers.se/
~cevent för mer info.
Vi hoppas på att få se dig på våra evenemang i framtiden!
/ Cecilia Sundelin, CE

Tofsen går under
Releaseparty för den nuvarande
redaktionens absolut sista nummer
av Tofsen. Kom till Kyrkan. Gratis
entré, gratis buffé samt öl och vin
till försäljning! Himlen Soundsystem
spelar bra musik.
/Tofsen

Gillar du att fotografera?
Vill du utvecklas som fotograf i goda
vänners lag?
Chalmers Film och FotoCommitté
söker nya medlemmar.Skicka ett mail
: cffc@chs.chalmers.se eller kom ner
till vårt rum under lunchtid så förklarar vi vad det innebär att vara med i
CFFC.
/CFFC

Spela STUDENTGOLFEN
och CM i golf!
I år finns åter möjligheten att spela
den rikstäckande tävlingen Studentgolfen med chans att vinna resa till
Portugal! I samband med Studentgolfen avgörs även Chalmersmästerskapet i Golf. Komplett information och
anmälan se: www.studentgolf.nu
/ChIEF

Bamsevår
BAMSE kommer att samarrangera
SM med EKAK den 8e maj. Sammanflätat med detta kommer vi att
ha ett LADY HÄFV, vilket innebär
att du som tjej häfver och tävlar mot
de andra tjejerna som är med. Priser
kommer att delas ut!
Den 7e maj ordnar chalmers skytteförening ett prova-på skytte för BAMSEs
medlemmar. vi samlas vid ingången
till gamla maskinhuset klockan 17.
gratis för medlemmar och 40 kr
(vanlig medlemsavgift) för övriga (då
blir man automatiskt fullvärdig bamsemedlem hela året!).
Vi kommer antagligen att arrangera ett
övningshäfv i lv7 inget har bestämts
ännu, men mer info kommer! håll
utkik efter plakat, och vi kommer
som vanligt att maila ut till er som är
medlemmar.
Vi söker även en ny styrelsemedlem
så om du tycker att BAMSE verkar
vara något för dig så ta kontakt med
oss, så kan du ”aspa” lite och se om
det känns bra!
puss&kram/BAMSE

FuM-Val 5/5 - 9/5 - Glöm inte att rösta!
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CCC vill tacka alla byggare som
gjorde årets cortège till den bästa
cortègen hitills! Som vanligt var det
sol och 25 grader varmt under kvällen när tåget drog genom staden och
visade upp sig för sin publik på ungefär 250 000 göteborgare. Juryn som
satt vid Götaplatsen hade svårt att
välja ut vinnare men enades tillsist
kring följande lista:
Bästa vagn:
1:a - V 40, Whack-A-Mole
2:a - V 25, Som ett brev på kiosken
3:a - V 33, Allemagnsrätten
Bästa lösnummer:
1:a - L 11, Förbjud fartgupp
2:a - L 9, Elbilen
3:a - L 5, Ångloket
Bästa tekniska lösning:
L 11, Förbjud fartgupp
Rektor vill även ge sitt speciella
omnämnande till L 25, Avancez.
Prisutdelning med lunch kommer ske
den 8:e maj i Entré.
/Chalmers Cortège Committé 2003
ps. Vinnare, ring 18 45 35

Det var bättre förr,
läs om du vågar...

Det är ju allom bekant att Chalmers mest är avsett för de matematikintresserade ingenjörsfröna, men ändock är det svårt att få de nyanlända teknologerna att klara av de mest
rudimentära matematikuppgifterna. De saknar intresse och en stor del saknar förmåga att
tillgodogöra sig undervisningen och redax frågar sig vad det kan bero på? Här på Chalmers har vi ju som läst intromatten mötts enbart av engagerade lärare som var och en är
ett eget litet under av pedagogik. Då får vi fråga oss vilken den andra viktiga komponenten i undervisningen är. Jo, men visst är det kurslitteraturen. Det sägs ofta att ”det
var bättre förr” men sällan är det sant. Det finns dock ett klart undantag och det undantaget gäller matematiklitteraturen. Efter att ha läst den förtjusande boken ”Matematik för
miljoner” från 1938 av en man vid namn Lancelot Hogben står det klart för redax att
om utildningsansvariga bara inser att de bästa matteböckerna redan är skrivna kanske vi
slipper hemgjorda kompendier skrivna av glada examinatorer. Se bara vilken förtjusande
analogi Hr Hogben använder då han förklarar varför matematiken behöver ett eget språk.
”Nuförtiden finns det många lexikonspråk som vart och ett har sina förtjänster. Franskan
lämpar sig särskilt bra för ironiska kvickheter. Vetenskapliga sanningar uttryckas klarast
och mest koncist på engelska (så sant, så sant. Se bara på den chalmersundervisning som
bedrivs på engelska. reds. anm.) Med hjälp av tyska språket, med dess långa och oformliga satskonstruktioner, kan man till den grad förvirra sansade och hyggliga människor,
att de tillslut tro, att det finns något förnuft i den hegelska dialektiken, och att en nation
kan bli rik genom att misshandla sina judar. På samma sätt finns det en mängd olika
slag av matematisk analys, t ex. infinitisemalkalkylen, vektorräkningen, matrixalgebran,
som användas sida vid sida då man mäter eller räknar föremål.” Med en dylik förklaring till varför matematiken har ett eget språk torde väl till och med den mest inbitne
ickematematikerns ifrågasättande tystna.Boken, en tämligen grundläggande matematikbok, som nivåmässigt hamnar på introduktionsmattenivå innehåller förutom förtjusande
bakgrundshistorier även utförligt förklarade exempel, enkla nog att följa även för de som
sov bort sina gymnasieår.
Låt de nyantagna 2003 få möta matematiken med hr Hogbens visdomsord och vi kommer
att se en matematisk nytändning i augusti!!

