Kultur
PU visar bio i
RunAn varje vecka
samt anordnar spännande kurser och fixar
schyssta konserter
stup i kvarten.
www.pu.chs.chalmers.se

Kalas
nollvecka 1

Kalas
nollvecka 2

Tor:

Mån:
Tis:
Ons:
Lör:

Gasque Z
EKAK&MAKs
Grillkalas
Gasque E
Gasque H
Gasque D

Fre:
Lör:
Sön:

Prova på vindsurfing, klättring eller
häng med o paddla kajak, Chalmers
Alternative Sports har alltid nåt på
gång!

Chalmers rockklubb erbjuder replokal i kårhuset och arrar rockpubar.
Pop eller annan musik går bra det
med. Kolla in croc.chs.chalmers.se
för mer information.

/CAS

/CROC

floffa

Hej nolla!
Detta är vår nygamla spalt floffa
där du kan maila in vad som helst
som du vill ha publicerat. Är det
dags att skryta om dina nya trendigt
gula hängslen, skvallra på din syster
eller helt enkelt vill klaga på något?
Detta är det perfekta forumet för
dig!

Vovilollol dodu vovarora dodenon hohemomloligoga ocochoh
momysostotisoskoka kokilollolenon/totjojejojenon i etottot foförorhohålollolanondode? Roragoggoga
vovia foflolofoffofa!
/Farbror Modulen

floffa@chs.chalmers.se
Tidning
för allvar
och städat
skämt.
Rasp #143 släpps
20/11 2007
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Modulen - som en snäll
farfar... ungefär, typ.

Vill du spela rock?

Extrema sporter

Samarbetspartners 06/07

Gasque V
Gasque TD
Gasque IT
FestUs
Nollkalas

Grillkalaset 23/8:
Missa inte nollningens första och
bästa kalas? EKAK och M.A.K.s
mäktiga Grillkalas anordnas torsdagen den 23/8. Käka hamburgare
natten lång och dansa in nollningen
till SVEAs snurrande skivor. Elektros
innegård är där det händer och priset
ynka 30 kr. Best ever, så skaffa biljett
nu. Säljes av godtycklig EKAK eller
M.A.K.
/EKAK & M.A.K.

Vad är det
här då?
Det du håller i din hand är
Modulen, organ för Chalmers
Studentkår. En liten publikation med lagom blandning av
information, tävlingar och skoj.
I vanliga fall är Modulen fyrsidig, och finns i ställ runtom på
skolan. Färgen brukar variera
så att man enkelt ser att ett nytt
nummer har kommit ut. Detta
händer på måndagar udda läsveckor, alltså 4 nummer per
läsperiod. I Modulen kan kårstyrelsen och kommittéerna
meddela sig med teknologerna.
Vi tar också in insändare, så
maila oss om du vill ha något
sagt, modulen@modulen.chs.
chalmers.se.

”Vad fan gör du här?”, hade ju låtit tyket
om någon sa, men du kanske undrar något
i den riktningen; vad fan gör jag här? Och
vad håller jag i handen? Det skall vi förklara. Här ska du spendera en handfull
år och bli en fulländad högintellektuell,
välutbildad lustigkurre. För faktum är att
under tiden man utbildar sig har man tretton möjligheter på dussinet att ha förbaskat kul. Tar man de chanserna så kommer
chalmersåren vara slut fortare än Fredrik
Reinfeldt hade åkt ur Idol. Å där står du
plötsligt, nybakad ingenjör och har inte
ens fattat hur kul du haft. Den här skolan
har så kopiöst mycket att erbjuda, både
i kunskap och i form av roligheter. En
del av det roliga har du redan sett, mer
kommer att presenteras idag men resten
har du på ditt ansvar att upptäcka själv.
Hoppa på tåget med en gång, det kommer
du inte att ångra.
Det du håller i din hand är studentkårens
informationsorgan Modulen, en publikation som kommer att bli din ledsagare
genom din tid på Chalmers. Mer information om detta finns
på baksidan av detta
nummer.

/Fabror Modulen

Varmt välkommen till Chalmers och Studentkåren!
Idag, den 21 augusti 2007, börjar det. Din tid som högskolestudent och chalmerist!
Från och med då kommer ditt liv antagligen se annorlunda ut. Du kommer att uppleva
större frihet, mer ansvar och framför allt massor av möjligheter. Möjligheter att skaffa
nya vänner, att uppleva nya traditioner och att utvecklas både personligen och kunskapsmässigt. Ta vara på de möjligheter Chalmers erbjuder så kommer din studietid
bli både lärorik och rolig.
Att bli chalmerist innebär att du automatiskt blir medlem av studentkåren. Som
medlem får du tillgång till vårt stora kårhus med bastu, pool, gymnastikhall, biosalong/konferenssal och mycket mer. I Härryda har vi en fritidsanläggning med en stor
vedeldad bastu vid en vacker sjö som står till studenternas förfogande. Vi har flera egna
restauranger som förser dig som student med prisvärd mat. På området har vi även
en bokhandel med billig kurslitteratur och sammanlagt har Chalmers Studentbostäder
över 1800 lägenheter.
Utöver allt detta arrangerar vi bland annat stora fester i kårhuset som årligen lockar
flera tusen besökare. På valborg anordnar vi Cortègen som är en gammal chalmersk
tradition då ca 500 studenter färdas genom Göteborg på egenhändigt gjorda vagnar.
Dessutom kan Chalmers Studentkår stoltsera med de största arbetsmarknadsdagarna i
Norden. Under mottagningen de närmsta veckorna är det ett tusental äldre chalmerister
som hjälper till för att just du ska bli väl mottagen in i chalmerslivet. Passa därför på att
vara med så mycket som möjligt under mottagningen. Speciellt rekommenderas att inte
missa kvällen ute i Chalmersbastun, då denna brukar vara en av höjdpunkterna.
Med tusentals engagerade studenter som gör allt detta möjligt är Chalmers Studentkår
en av de bästa kårerna i landet. Känn dig därför stolt över att bli chalmerist och medlem i studentkåren!

/ Martin Irding
Kårordförande 07/08,

Jymden

Chalmers MotorKlubb

Lär er häfva

Se chalmersspexet Hannibal!

Sex

E6-fest i Gasquen

Om du är en rymdintresserad nolla
som inte vet vilka du skall hänga med
rekommenderar vi Chalmers Aerospace Club (aka Chalmers Rymdgrupp). Vi är ett astronomisk kluster
rymdintresserade neptuner som alltid
har något i teleskopet. Förra jordsnurret anordnade vi flertalet föreläsningar, kalasade med Esrange och
åkte på rymdresa till Nederländerna
några dagar. I år kommer vi dessutom
att försöka starta upp ett rymdrelaterat studentprojekt där tanken är att
Chalmers och näringslivet skall samarbeta under ledning av oss i CAC för
att lösa något relevant rymdproblem.

Är en Kårförening som funnits sedan
tidigt 60-tal. Vi är ett glatt gäng fordonsintresserade studenter som har
en stor lokal vid Mölndalsvägen. Vi
har fyrpelarlyft, Mig/gas –svetsar och
verktyg till de flesta situationer. Det
finns även lackbox samt tvättmöjligheter. Några av bilarna som finns i
klubben är: Corvette, Porsche, Bmw
turbo, Fiat turbo, diverse Volvo. Det
finns även en AC –Cobra under uppbyggnad i lokalen. Vi har ca 5 st fasta
mekplatser á 1500:-/mån och flera
korttidsplatser som är gratis vid mek
upp till 3 dygn. Medlemsavgiften är
800kr/6mån = ca 130kr/mån. När
medlemsantalet ökat kommer avgiften sjunka. Därför vill vi att du som
ny, gammal student ansluter dig till
oss
Besök oss på www.cmk.chs.chalmers.se

Färdiga Häfv Quack! EKAK arrangerar NollpoQuarlen, synonymt nollningens höjdpunkt, och alla sektioner
ska deltaga. Det är då Du nollan har
chansen att visa vilken sektion (och
vilken nolla) som legat i flitigast med
den ädlaste sporten av dem alla, øhlhäfvning. En snabb varm är, som vi
alla vet, aldrig fel. En snabbare varm
är ännu bättre. Här gäller det att vara
snabbast. Öfva ofta och mycket.
Kanske kan just eran sektion ta hem
den mycket statusfyllda segern. Svårt
att få in rätta tekniken? Fråga oss
i EKAK. Ni känner igen oss på de
oerhört snygga och gula rockarna.
Lycka till.

Under nollningen ger Sverige mest
välrenommerade spex Chalmersspexet Bob två föreställningar, den
7:e och 8:e september, om den Kartagiske härföraren Hannibal. Spexet är
en av Chalmers äldsta och roligaste
traditioner och erbjuder sedan 1948
chalmeristen en oas i tentadjungeln.
Ett spex är en vitsig teaterföreställning med musik- och dansinslag.
Göteborgs mest prisvärda underhållning (enl. GP) är för dig som
ny student nu ännu billigare. Din
nollkommitté säljer biljetter till ett
rabatterat pris! Så se till att skaffa
dig biljetter innan de tar slut. För
mer information om höstens föreställningar: gå in på spexets hemsida
www.chalmersspexet.se

Varmt välkommen till Chalmers,
kära nolla! Vi i isex är nio sköna
tjejer&killar som ägnar en stor del av
vår tid åt att förgylla alla teknologers
vardag. Vi är övertygade om att Du
kommer få en superkul nollning och
vi vill gärna passa på att tipsa om att
du inte bör missa ett endaste av våra
festliga arrangemang! 4 september,
tisdag i nollvecka 3, är det dags för
Bad Taste i Gasquen, kom dit och
festa med oss hela natten!

Ta chansen och upplev ert livs första
och kanske bästa Gasque någonsin!
För att komma in i den rätta chalmeristiska stämningen, anordnar E6
fredagen den 24/8 ett eftersläpp i gasquen där god dryck och grym musik
dunkar natten lång. Alla trevliga
människor hälsas välkomna!
Plats: Gasquen i Kårhuset
När: Fredagen den 24/8, Eftersläpp
kl 23-03
Inträde: Absolut ingenting för
nollan med nollbricka, annars 30 kr
(medtag ID och kårleg)

/CAC

Spindel
Tarantella är en förening på Chalmers
som arbetar med att skapa kontakter
över sektionsgränserna samt mellan
näringslivet och våra medlemmar.
Våra aktiviteter innefattar allt från
glöggkväll till företagsbesök. Några
exempel från föregående år är besök
på ett kärnkraftverk och chokladprovning. Nytt för i år är att medlemskapet är gratis och att Tarantella
har fått Caran som ny huvudsponsor!
Medlem blir du genom att skriva upp
dig på vår mail-lista vid ett event eller
kontakta oss på anmalan@tarantella.
chs.chalmers.se.
/Tarantella

Get High on Hot Air
Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Varje tisdaglunch
finns vi nere på rummet (i VV-huset)
och svarar på frågor samt, bjuder på
øhl och helium till nya medlemmar.
Så är du sugen på att glida fram över
stan på 500ft eller slå höjdrekord i
JET-vindarna på 33000ft är det nu
dags att gå med i Chalmers Ballong
Corps. För mer info maila: styret@
cbc.chalmers.se
/Kram o skål -Styret

/CMK-Styret

Halleluja!
Hej alla glada! Dessa veckor är det
mycket som händer och även vi i
CKG finns med och vill göra nollningen fantastiskt bra för dig! Därför
är just du välkommen på följande:
Nollvecka 1
Fre, räknestuga 13:00-17:00 med
efterföljande grillkväll! Vi bjuder på
hamburgare!
Nollvecka 2
Tis, räknestuga 13:00-17:00
Tors, räknestuga 13:00-17:00
Sön, grillkväll 19:00-22:00 med
blivande chalmerister av flera nationaliteter! Vi bjuder tro’t eller ej på
hamburgare även denna gång. Samling utanför kårhuset.
Räknestugorna är i grupprummet
”Vera Sandberg” på tredje våning i
kårhuset. Kom och få en bra start på
dina studier! Varmt välkommen!
/CKG – Chalmers Kristna Grupp

/EKAK

Uttagningshäfv
24/8 Övningshäfv Kf/Kb - Bamse
27/8 Tjejhäfv på Lindholmen - DKV
27/8 Uttagningshäfv D Deltaparken
- Delta

Hallob Nollan!

/EKAK

Är du intresserad av att träffa en
himla massa trevliga människor, göra
studenter glada och dessutom få leka
med biffiga högtalare och sköna ljuseffekter? Då är Ljud- och Bildgruppen (LoB) något för dig! Vi i LoB
arbetar med att rigga ljud och ljus
till både konserter och större kalas
på skolan. Dessutom hyr vi ut vår
utrustning till teknologer och sköter
om och kör skolans alldeles egna biograf! LoB är en kårkommitté och alla
är välkomna. Du behöver inte kunna
något om grejorna - det lär vi dig.
Huvudsaken är att du är en glad människa med lekfull själ. Om du ännu
inte vet vad ett LoB-kit är kommer du
att få reda på det ganska snart - emellertid är vi alltid noga med att påpeka
att de kostar 250 nollebrickor och att
du definitivt kommer att vilja hyra
ett. Välkommen till Chalmers och
lycka till med din nollning!
/LoB

/Chalmersspexet Bob
Modulens nya hemsida

Den nya sidan kan testas på www.modulen.chs.chalmers.se/index2.php
Snart släpps den!
/f. modulen

Bottennapp?

/isex

/E6

Skumparty!
Eftersom vi har fått äran att arrangera nollningens första Gasuqe tänkte
vi dra igång med en rejäl rivstart!
Dra på dig badkläderna, ladda igång
partysuget och kom till Gasquen och
släpp loss i skummet! Torsdagen den
23 augusti är det som gäller, så se till
att vara där! Välkommen till Chalmers, Nollan!

Visste du att Chalmers har en egen
dykarklubb?! CDK - Chalmers
dykarklubb!
Intresserad av dykning?
- gå en kurs!
Vi erbjuder kurser till förmånliga
priser på alla nivåer - från nybörjare
till instruktörsnivå.
- kom och dyk!
Vi dyker varje helg och under hösten
kommer flera lite längre utfärder att
äga rum, anpassade efter studentbudget.
- besök oss!
Kom och prata med oss och se vilka
vi är! Vi i CDK träffas varje torsdag
för att fika ihop och prata om dykning
och livet i allmänhet. Fikat äger rum
klockan 19:00 i vår egen lokal i källaren på Maskinhuset. Besök även
gärna vår hemsida där du kan hitta
mailadresser, information, anmäla
ditt intresse och kolla på dykbilder:
www.chalmersdykarklubb.se

Bamse är Chalmers quinnliga öhlhäfvarförening. Den är till för chalmerister som gillar att dricka öhl. Vårt
mål är att få elever att umgås över
sektionsgränserna. Oss i styrelsen
känner du igen på de blå hänglsebyxorna. Styrelsen består av fem tjejer,
men både tjejer och killar är välkommna som medlemmar! Kom och
testa att häfva öhl eller slipa tiderna
inför nollpoquarlen!
När: Måndag 10/9 kl 17.00
Var: Gamla föreningstorget, kårhusets bottenplan.
Pris: 50 kr. Då ingår ett års medlemsskap, det vill säga gratis öhl och mat
på medlemshäfven som vi har varje
läsperiod. Undrar du något kan du nå
oss på styret@bamse.chs.chalmers.
se

/CDK

/Bamse

/Zexet

Bamse arrar övningshäfv!

Gillar du musikaliska skämt?
Chalmers Barockensemble är Sveriges enda studentorkester med symfonisk sättning. Vi har introduktionsrep
Måndag 3/9 (LV1/Nollvecka 3) i
VV11. Kom och spela, lyssna eller
bara säg hej.
/Chalmers Barockensemble

Spex spex spex spex
Chalmersspexet Vera arrangerar föreställningar med mycket humor, sång
och dans. Ta med dina kompisar och
gå och se en av våra högt uppskattade
föreställningar! De äger rum i RuNan
i kårhuset under läsperiod 2 och 3.
Mer information kommer på våra
affischer som du kan hålla utkik efter
framåt hösten!
/Chalmersspexet Vera

Konsert med Nollbarocken!
Kom till stora tältet under Nollkampen och lyssna på klassiska
mästerverk framförda av världens
nyaste chalmerister. Nollbarocken
är nollningens egen symfoniorkester.
Känner du dig spelsugen så kom på
vårt första rep, tala med din nollkommitté eller ring Schack på 0736 41 99
90 för mer information.
/Chalmers Barockensemble

