Tungt att bära själv?

Busskort inför vårterminen

Hallob!!

Julen närmar sig väldigt snabbt, och
med detta även tentor för oss alla,
och det vet vi ju hur det kan kännas.
Tur då att Gud inte är en gubbe med
långt vitt skägg som sitter på ett moln
någonstans! Jesus säger ”Kom till
mig all ni som är tyngda av bördor
och jag skall skänka er vila”., och
detta gäller även oss som chalmerister i tentaveckor! Vi i CKG samlas
tisdag och torsdag lunch i Gasquen
dit du är varmt välkommen att dela
vår gemenskap.
/CKG – Chalmers Kristna Grupp

Chalmers Tekniska Högskola och
Västtrafik har beslutat att förlänga initiativet med ett busskort som underlättar för studenter och anställda att
resa mellan Lindholmen och Johanneberg på stombuss 16 och färjan Älvsnabbare. Studenter som läser minst
10 poäng på Chalmers får köpa kortet
för samma pris som i höstas, 200
kronor. Vårterminens kort kommer
att gälla till och med 31 augusti, alltså
även under sommarlovet! Köpte du
ett busskort i höstas gäller det till och
med 31 januari 2007. Mer information om när försäljningen drar igång
kan snart ses på en studentkårshemsida nära dig.
/Informationsansvarig ChS

Julkalaset i helgen var LoB:s sista
stora arrangemang år 2006. På uppdrag av FestU dekorerade vi Kårhuset med både ljus och ljud för att
skapa en så julig stämning som vi
bara kunde. Den bistra tentaveckan
närmar sig och därefter nalkas ett
skönt jullov. Vi i LoB vill passa på
att tacka alla våra kunder för ett skönt
år och önskar er samtidigt en God Jul
och ett Gott Nytt år. På fredag är vår
sista dag för att lyckas hyra ett LoBkit detta år. Välkomna tillbaka i LP3.
// LoB

Dyker du upp?
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
www.chalmersdykarklubb.se. Varmt
välkomna!
/Chalmers Dykarklubb

Samarbetspartners 06/07

Charmtroll
Värdar valda och företag funna
Alla värdar för CHARM 2007 har nu
blivit utsedda och vi tackar alla som
sökt. Vi vill även passa på att tipsa
alla om att det är dags att börja förbereda sig inför CHARM. På vår hemsida har vi lagt upp alla företag som
har anmält sig. Gå in på hemsidan
och surfa vidare till företagens hemsidor. www.charm.chalmers.se
/CHARMk

CMP med Kajsa
Nu börjar tentorna snart och mörkret
lägger sig alltför tidigt över Göteborgs
vindpinade gator. Då kan det vara bra
att veta att Kajsabaren anordnar CMP
da’n före da’n före doppareda’n. Fredagen 22/12 kalasar vi tills solen
kommer tillbaka. Julmat, julöhl och
kanske en och annan julklapp att
fröjda sig med. Missa det inte!
/Kajsabaren med vänner

Dyker du upp?
Vattentrycket har fått en helt ny redaktion som vill passa på att påminna
om att bidrag till tidningen skickas
till vtrycket@vtek.chalmers.se Deadline för nästa nummer är satt till den
9 februari.
/Vattentrycket

Dansa

Danskväll med kurs i Salsa och Merengue! Passa på och lär dig grunderna
i den populära salsan (L.A.Style eller
linjestil) och även lite Merengue på
vår nästa danskväll. Denna äger rum
lördag 16 december i Scaniasalen
i Kårhuset. Vi börjar med kursen
kl. 18.00 och fortsätter sedan
danskvällen med blandad dans från
ca 19.30. Endas 10 kr för chalmerister och vi bjuder på glögg
och lussebullar! För mer info se
www.dance.chs.chalmers.se.
/Chalmers Danssällskap

CAC
Ärade medlemmar! Chalmers Aerospace Club vill passa på att önska
en god jul och ett gott nytt rymdår.
Medlemsmötet är avklarat och styrelsen något omformad med den första
kvinnliga ledamoten på länge. Vi ser
alla fram emot att ta tag i en ny termin
och fortsätta vårt arbete för chalmeristers utveckling inom rymdområdet.
Nästa rymdkväll är 31/1 som kommer
att handla om solvindar och solsegel.
Studieresorna vi planerar till ESA i
Nederländerna och Esrange i Kiruna
fortgår också och kommer genomföras under nästa år. 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 kan
passa på att läsa roliga rymdnyheter!
/CAC
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Hur svårt kan det vara?
Vi studenter ägnar många och långa
kvällar åt att uppfylla alla de mål som
examinatorerna sätter upp för oss.
Ofta avslutas det med en fyra timmar
lång kunskapskontroll som dessutom
alltför ofta ligger tidigt på en lördag.
Efter tentan lämnar vi över ansvaret
till examinatorn, som enligt reglerna
inte får dra ut på vår plågsamma
väntan på resultat mer än 21 dagar.
Vissa klarar det alltid, men för andra
är det lite svårare, oavsett resultat får
de varken studievägledare eller CSN
efter sig.
Alla ansvariga är kanske inte ens
medvetna om den regeln, men nu
är i alla fall Du det. Hjälp oss ge
dem förutsättningar att klara sitt jobb.
Hjälp oss lära examinatorerna att hitta
till ”regler & riktlinjer” på Chalmers
hemsida. Det är inte så svårt.
Ignorantia legis non execusat
(Okunskap om lagen
är ingen ursäkt)
/Erik Ohlson
Utbildningsenhetens
ordförande

Att spara ihop till lite
handlingskraft och skicklighet
Att ligga och lata sig i fem veckor gör
inte att man vecka nummer sex kan
arbeta med fem gånger sin maximala
kapacitet. Man blir inte starkare av
att tänka på träning och man blir inte
en erfarenhet rikare av att ställa in.
Det här är Modulens julklapp till alla
snälla barn som har en förvrängd
uppfattning av det ovanstående: Vill
du bli bra på något, öva. Vill du bli
stark, lyft något tungt. Vill du klara
en tenta, plugga. Vill du bli tjock, ät
mer. Framförallt, om du vill få något
gjort, gör det. Det kanske är svårt,
men du är garanterat inte sämst. Och
om du är sämst så kanske du skulle
låtit bli. Men den här artikeln vänder
sig till alla utom en, så släpp det nu.
Varifrån kommer handlingskraften
då?
Handlingskraft är en självuppehållande process, där den största
investeringen ligger i de första handlingskraftkrävande handlingarna. Låt
oss säga att en person som skulle åka
vasaloppet började fundera lite lätt

på att träna, men sket i det. För att
det är tråkigt och jobbigt. Då kanske
den personen inte borde åka vasaloppet, eller hur? För vasaloppet i sig
är ju som att träna, vissa framgångsrika åkare har ju till och med gjort
ner sig totalt! Så då har vi klarat av
den saken; man ska inte göra något
som man inte känner sig motiverad
till. Gillar man inte att åka skidor ska
man inte åka Vasaloppet etc.
Om det ovanstående exemplet känns
verklighetsfrämmande har vi ju klassikern om sexmästeriet som ställde
in en Gasque för att göra bättre ifrån
sig på en senare Gasque, som råkar
inträffa under CM i fest (CM i fest är
lite som Vasaloppet fast för sexmästerier). Men det kan ju alla redan utan
och innan.
/F Modul

