Kultur
Bio i RunAn:
Ti 6/2: Borat
To 8/2: Little miss
sunshine
To 15/2: Bortspolad
(Flushed away)

Kalas
9&10/2 Beachgasque
13/2 Charmkalas

”Visste du att...”
...S:t Valentin plockade blommor i trädgården och gav till
älskande par?
...vi idag ger blommor till varandra på alla hjärtans dag?
...vi alltså ger dessa blommor
till varandra på grund av en
fluktare på 200-talet?

Samarbetspartners 06/07

floffa

Hej Farbror Modulen,
Jag har precis inhandlat en tresitssoffa
inför alla hjärtans dag, nu behöver jag
sällskap. Det känns ganska ensamt i
den jättestora soffan. Hur gör jag?
/f.d. Fåtöljnötar´n
Hej f.d. Fåtöljnötar´n
Själv är jag van vid chaiselong samt
sällskap och har därför lite svårt att
sätta mig in i din situation. Testa att
ligga ner i soffan. På så sätt får ingen
annan plats och det känns därmed
inte så ensamt. Om du dessutom
vrider upp ljudet på teven ordentligt
känns det nästan som om hr. Adaktusson är närvarande i egen hög
person. Testa annars att ge en ros till
någon du bryr dig om så löser sig
det mesta. Lycka till!
/Farbror Modulen

Hej Farbror Modulen
Jag är en teknolog som är vattenkammad, välrakad och nymummad. Jag har köpt alla kursböcker,
är född i tvillingens tecken och har
en dubbelsäng. När är det min tur?
/Worth waiting for
Hej Worth waiting for
Man kan inte ha tur jämt och inte
du heller! Jag är också född i tvillingens tecken. Det är tur, ibland.
Som när jag vann på lotto, då
hade jag tur. I ärlighetens namn
har jag inte en susning om vad du
far efter. Du får helt enkelt ta en
lapp och vänta på din tur, som man
gör norröver.Hur du än gör får jag
önska dig lycka till.
/Farbror Modulen

floffa@chs.chalmers.se
CHARM 13-14 februari

FuM 3!

Nu är det äntligen dags! Den 1314 februari är det dags för nordens
största arbetsmarknadsmässa. Över
150 företag kommer till Chalmers,
bara för att träffa dig! Förbered dig
genom att skaffa dig ett eget exemplar av CHARMkatalogen eller gå
in på vår hemsida www.charm.chalmers.se På onsdagen (14/2) skall all
undervisning på civilingenjörsprogrammen ställas in från klockan 10,
läs mer om detta på CHARMs hemsida eller studieportalen.

FuM 3 närmar sig med stormsteg,
den 7 februari kl 18.00. Ett stort antal
motioner har inkommit om allt från
kårens verksamhetsplan och budget
till mansbastus och alkoholpolicys.
Således väntar ett spännande möte,
som denna gång äger rum i sal 239,
Hus Svea på campus Lindholmen.
Andra ämnen som kommer avhandlas är fyllnadsval till valnämnden och
arvoderingsplan för kårledningen
07/08. Så om du är intresserad, nyfiken, eller bara vill komma och titta på
folk, då vet du vart du ska gå!

/CHARMkommittén

/Anna, Talman
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Seize the day!
On the 13th and 14th of February it
is time for the 32nd CHARM ever,
namely CHARM 2007!
This year you can meet over 150
companies and organizations looking
for people like yourself, wanting to
increase your awareness of them as
an attractive employer.
Use CHARM in all the ways you
can. Prepare yourself by looking
through the CHARM catalogue and
make sure that your CV and cover
letter are updated and bring them to
the fair.
Many companies are, unlike a
couple of years ago, really here to
recruit and the examples are many
of people that visited CHARM and
found their current employer. Some
of them are even standing on the
”other side” this year, representing
their employer.
See you at CHARM 2007!
Tobias Willner,
vAO

Själv ≠ Ensam

Regn och rusk var man än vänder
sig är fruktansvärt deprimerande,
inte sant? Kan vi då råda bot å detta
faktum? Självklart!
Den fjortonde februari varje år
inträffar nämligen tycka-om-allt-ochalla-dagen, mer känd som alla hjärtans dag. Tragiskt nog haussas denna
dag precis som alla andra ”speciella”
dagar i almanackan, vilket naturligtvis förtar glädjen något. Tanken är
egentligen att vi ska visa uppskattning mot dem vi känner och bryr oss
om. En tanke som verkar ha gått helt
förlorad.
Idag samlar ungdomar credpoints
i form av utdelade rosor i klassrummet och kedje-sms, är det verkligen
att visa uppskattning och bry sig
om? Sällan! Det finns dock en bra
förklaring på nämnda beteende och
den stavas ensamhet. Ingen vill vara
ensam. Ingen gillar tystnad. Ingen
vill göra något själv. Vi ska alltid vara
tillsammans. Varför då?, det är ju helt
vansinnigt. Jag undrar vem som fick
för sig att sätta likhetstecken mellan
att vara själv och att vara ensam, förmodligen någon som inte klarar av
något själv. Klart vi ska få lov att vara

själva ibland, utan att alla andra ska
peka ut oss som ensamma själar.
Förr, när jag var ung, gjorde vi
tamejfan allt själva, men att inte låta
alla vara med eller låta alla hjälpa till
är nästintill ett brott nuförtiden. Det
snusförnuftiga uttrycket ”själv är
bäste dräng” används ju inte direkt flitigt idag. Dra för allt i världen inte för
stora växlar på det här, som att spela
tennis själv eller något sådant. Det är
varken att vara själv eller ensam, det
är att vara dum. Till er som inte har
en aning om vad ni ska göra den fjortonde kan jag bara säga: var er själva
fast lite snällare. Det funkar garanterat. Om ni sen vill ge bort rosor,
choklad eller äta nakenmiddag med
er respektive så gör det. Tro inte att
det räcker ett helt år bara.
Vad jag menar är lite det att vi alltid
måste bry oss om varandra. Att vi sen
råkar ha en speciell dag för detta är
enbart tragiskt. Schemalagd vänlighet en gång om året.
Trams!
/Farbror Modulen
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Snart drar motorcykelsäsongen igång!
Avancez MC har vårmöte onsdagen
den 7 februari kl 19.
Preliminär lokal är John L’s pub i
Kårhuset, men kolla på hemsidan för
ev. ändring.
Vill du bli medlem så sätt in 60
kronor på PG: 406 26 36-8 Namn
och adress på ”talongen” samt e-post
till styret så för vi in dig på vår eminenta maillista. Hitta oss på: http://
mc.chs.chalmers.se/
Maila oss på: Mcstyret@mc.chs.
chalmers.se Med vänlig hälsning!
/Avancez MC

Sök Spexet!
Varken ett väder mer oförutsägbart än slumpen
eller Frölundas säsongslånga formsvacka har
hittils kunnat hindra Chalmersspexet Bob. Förra
årets spex kom nyligen hem från den bejublade Norrlandsturnén, en händelse som lär ha
sänt svallvågor ända till Norra Ishavet, medan
medlemmarna i nästa års spex har arbetat som
besatta med förberedelserna till vad som enligt
många bedömare kan komma att bli det bästa
spexet någonsin; tro det eller ej.
Vilket av de båda spexen som egentligen är
årets spex vet knappt ens de lärda. Klart är iallafall att det i nästa års spex fortfarande finns
några vakanta poster. Spelar du trummor, bas,
cello, blås eller viola och vill vara med i ett riktigt bra gäng, ha oerhört roligt och bli bjuden
på resor runt om i Sverige, till Finland och till
London bör du fort som ögat höra av dig till
Emma-Lina på 0733966346 eller bobspexet@
chs.chalmers.se.
Med hopp om en snar vinter!
/Bobspexet

Hallob!

Cortegepubar!

Nu står Charm på schemat och med
det en mängd uppgifter för oss i LoB.
Charmmiddagen och Charmkalaset
på tisdagen blir de största punkterna.
Vi tar vänligt och bestämt emot teknologer som vill hjälpa till att bära en
högtalare eller två. Vill du bära tungt
på egen hand kan vi rekommendera
ett LoB-kit för 250 kr.
/LoB

Våren är kanske inte här, men den
närmar sig. Våren bär med sig mycket
positivt, där det mest positiva av allt är
Cortègen!! Under perioden kommer
det arrangeras Cortegepubar runt om
på hela Chalmers. En cortegepub är
en trevlig tillställning där man träffar CCC och vanligt folk, man får
ett ypperligt tillfäle att fråga sig för
vad det innebär att bygga cortège och
samtidigt ha en trevlig kväll. Under
puben kommer man även kunna rita
annonser till cortègeprogrammet. Är
man duktig på
att rita belönas man med öl. Det
utlovas Även gratis mat till pubbesökarna.

Spex i helgen
Nu på fredag, den 9:e februari kl
19.30, är det nypremiär för Veraspexets ”Amelia Earhart”. Varför inte
passa på att gå på spexkalas efteråt
också?! Biljetter säljs i spexkuren i
kårhuset under lunchen. Det går även
att beställa på Veras hemsida www.
vera.chalmersspexet.se Välkomna!
/Chalmersspexet Vera

/CCC

VILL DU LËRA KËNNA STUDENTER PÍ
OLIKA UTBILDNINGAR I 'ÚTEBORG

ANMËL DIG TILL VÍRA

+AMRATGRUPPER

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.
/Gaystudenterna Göteborg

%TT ENKELT SËTT ATT LËRA KËNNA STUDENTER FRÍN
ANDRA UTBILDNINGAR ËR ATT GÍ MED I EN +AMRAT
GRUPP ETT NËTVERK FÚR STUDENTER SOM VILL TRËF
FAS OCH UMGÍS ÚVER ËMNESGRËNSERNA

&

ÚR ATT VARA MED I EN +AMRATGRUPP ANMËLER DU DIG
TILL 3TUDENTHËLSAN SOM ANORDNAR DEN FÚRSTA TRËF
FEN 3EDAN ËR DET UPP TILL VARJE GRUPP VAD DET BLIR
FÚR AKTIVITETER /FTAST TRËFFAS MAN CIRKA EN GÍNG I VECKAN
OCH HITTAR PÍ NÍGONTING TILLSAMMANS $ET KAN VARA ALLT
FRÍN ATT SPELA BOWLING TILL BIO OCH UTmYKTER &ÚR DIG SOM
ËR NYINmYTTAD ËR +AMRATGRUPPEN EN TREVLIG MÚJLIGHET ATT
UPPTËCKA 'ÚTEBORG TILLSAMMANS MED ANDRA STUDENTER )
VARJE GRUPP ËR DET UNGEFËR TIO PERSONER
6ILL DU ANMËLA DIG TILL EN +AMRATGRUPP ELLER HA MER INFORMA
TION MAILA TILL KAMRATGRUPP GFSSE ELLER RING    

STUDENTHËLSAN
Danskvällar!

Stipendium!

Styrelseledamöter sökes!

Är du danssugen? Eller vill du lära
dig? Då ska du komma till Chalmers
Danssällskap! Vi ordnar danskvällar
med blandade danser en gång i månaden och varje gång har vi en provapå-kurs som man kan vara med på
utan förkunskaper. Under våren
kommer vi även att hålla en kurs i
baldans inför Chalmers vårbal. Se:
www.dance.chs.chalmers.se för mer
information. Välkomna!

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

AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp är en av Chalmers Studentkår
helägd koncern med verksamhet inom
konsult-, restaurang-, café-, konferens-, och bokhandlarbranscherna.
Till detta kommer en nära samverkan
med Chalmers Studentbostäder. Vi
söker nu dig, student på Chalmers,
som vill skaffa dig erfarenhet av att
leda affärsverksamhet genom en plats
i någon av våra bolagsstyrelser. För
mer information är du välkommen att
besöka kårens hemsida.
Sista ansökningsdag är söndag den
18:e februari.
/Företagsgruppen

/Chalmers Danssällskap

Beachgasque!!
Fredag den 9:e februari samt lördag
den 10:e februari (kl 22-03) kommer
det finnas ungefär 13 ton sand i Gasquen att festa loss på! Dra på dig badkläderna och leta fram solbrillorna
- vinterns hetaste strandfest kommer
snart till en Gasque nära dig!
/Zexet & MatNatSex

/ Rickard Wilson Sällskapet

Mentorskapsprogrammet
Odysséen 06/07!
Torsdagen lv 1 hölls en mellanträff i
Mentorskapsprogrammet Odsysséen.
Då fick alla mentorer och adepter
träffas och utbyta erfarenheter från
det senaste halvåret över en bit mat.
Mentorskapsprogrammet är öppet för
studenter i åk 3 och 4 på F, K, Kf och
Bt.
/Ernst, FARM och KARG

