Rocka på

Kultur

Kalas

Bio i RunAn:
4/9: Blades Of Glory
5/9: Cashback
11/9: Spiderman 3
13/9: Breach
Konsert i Entré:
8/9: TINGSEK

3/9: Gasque IT
4/9: Gasque I
5/9: Gasque KfKb
6/9: Pubrunda
8/9: Gasque Z
10/9: Gasque M
12/9: Gasque F
12/9: NollpoQuarlen
13/9: Gasque K
15/9: FestUs Nollfinal

Hejsan Nollan, aspar och
annat löst folk. Har ni
haft det kul under nollningen hittills?
Klart ni har haft! Det har vi i CCC
också haft! Och det kommer vi att
ha i flera veckor och år frammåt här
på Chalmers! Vissa av er har säkert
hört talas om Cortègen, minst lika
många av er har till och med byggt
Cortègen. Det tycker vi i CCC är bra
och hoppas att Nollan också kommer
bygga Cortège en solig vårvecka, för
det är nämligen inte fören då man
blir en riktig chalmerist.. Det har
faktiskt en rektor på Chalmers sagt.
”Man är inte chalmerist förrän man
byggt cortège”. Tänk på det! Vi ville
egentligen bara påpeka det att festligheterna inte tar slut i och med att
nollningen är över! -Verkligen inte!
BYGG CORTÈGE! ASPA CCC!
RING 184538!
/CCC

Vill du praktisera utomlands?

I väntan på nästa Rasp bjuder vi på ett fnoff från ett tidigare nummer.
/RASP-redax 143

Tue, August 28, 2007
helvetes spam
/Olof Kamp

Färdiga, häfv...
4/9: Uttagningshäfv E, EKAK
4/9: Uttagningshäfv H i 11:an, DKV
4/9: Uttagn-häfv K&Kf/Kb, Bamse
5/9: Öhlhäfvspub på I, MAK
7/9: Uttagningshäfv Bygg, Bamse
10/9: Övningshäfv, Bamse
12/9: NollpoQuarlen - EKAK

Vi har över 90 att välja mellan. Arbeta
inom ditt område. Engagemang i
kommittén garanterar en plats. Vill
du engagera dig i en kårkommitté?
Få erfarenhet av arbete i grupp. Möt
andra med engagemang inte bara i
Göteborg men hela Sverige! Vill du
öva dina språkkunskaper? Träffa de
praktikanter som nu arbetar i Göteborg. Knyt internationella kontakter
för livet! info@iaeste.chs.chalmers.
se. www.iaeste.se/goteborg

Samarbetspartners 06/07

/EKAK

Kan du spela på lyran?

/IAESTE

ET

Kom och tuta med oss i AllianceOrchestret! Alla chalmerister är
välkomna till nymblerep måndagen 3 sep, 10 sep, 17 sep och 1 okt.
Dessutom torsdagen 6 sept, 13 sep,
20 sep och 4 okt. Vi spelar i Kårrestaurangen kl. 19.00. Våran hemsida:
http://adrian.tfcs.chalmers.se/alliancen

Som ni alla vet är rymden jättestor. Vi
rekommenderar därför alla att gå med
i CAC (Chalmers Rymdgrupp) som
är en av Chalmers största föreningar.
Vi försöker ha koll på allt som händer
och sker i rymden och vill gärna dela
med oss. Surfa in på rymden.net för
mer information om arr och annat.

/Alliancen

/CAC
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En CHARMOs bekännelser
Tidigt en morgon i en CHARMOs liv
ringde klockan. Det var dags att träffa
några företag som var intresserade av
att vara huvudsponsorer för CHARM.
Vikten av att få till ett samarbete kändes
redan när väckarklockan snoozades
för andra gången. Väl upp fick jag en
väldig fart då det ju inte var lämpligt
att utnyttja den annars så kroniska
akademiska kvarten som sitter hårt i
ryggraden efter fem år på högskolan.
Iförd Chalmersmössa anlände jag till
mötet full av tillförsikt. Där började
diskussion om vad samarbetet skulle
ge företagen. Några av de ämnen som
företagen ansåg viktiga var internationalisering och hållbar utvecklingen.
Jag var snabb att påpeka att det är något
som varje chalmerist har med sig i sin
portfölj och att det därför vore givande
med ett samarbete. Efter en stunds möte
var vi överens om ett samarbete. Jag
skulle ju gärna ta åt mig äran men den
största anledningen är att företagen vet
hur många fantastiska studenter som vi
kan erbjuda här på Chalmers. Med detta
som bakgrund är jag stolt att få presentera årets huvudsponsorer till CHARM:
SKF, Stora Enso och Astra Zeneca. Det
skall bli otroligt roligt att få lära känna
dessa företag bättre
under året och att vi valt
rätt känns redan nu…

/Robert Falck, vAO

Göteborg i mitt hjärta

Modulen listar Göteborg med list.
Listan är gjord utan inbördes rangordning och har självfallet både
vetenskaplig grund och konstnärligt
estetiskt tänkande att falla tillbaka
mot. Vi gör det TV4-sporten inte
vågar - kanon och kalkon.

Kanon C
1. Harald Treutiger, Leif ”Loket”
Olsson och Kurt Olsson.
2. Göteborg är en evenemangsstad. I
Göteborg är det nästan alltid något på
gång. Oavsett om man gillar kultur
eller sport så finns här alltid något för
just dig.
3. Restauranger och kaféer finns det
gott om i Göteborg. Är det gott väder
och du har en stund över så rekommenderar Modulen dig att du tar en
fika tillsammans med goda vänner.
Har du inga vänner kan du alltid låtsas
att någon vid bordet intill pratar med
dig och inte i sin mobiltelefon.
4. Göteborgarnas humör. Det är
inga problem att fråga göteborgaren
om t.ex. hur mycket klockan är. Till
skillnad från andra stadsbor så svarar
göteborgarna vänligt på tilltal och
glada i sinnet är de oftast dessutom.
Hamnar man ändå i knipa kan man ju

alltid dra till med ett ”Heja GAIS!”
eller något i den stilen.
Kalkon D
1. Bostadssituationen. Har du bostad
är du bara att gratulera. Har du för
mycket utrymme? Börja samla på
olika sorters frigolit.
2. Västtrafik. Det vore ju trevligt att
få åka i rena bussar och spårvagnar
som kör enligt tidtabell. Ibland i alla
fall.
3. Dialekten. ”E du helt go i huvet,
eller?” Ibland blir det bara för
mycket.
4. Vädret. Om man helt är emot regn
och annan nederbörd så ska man
definitivt inte bo här. Termen ”lokal
nederbörd” används ofta om västkusten och Göteborg. Flytta aldrig till
Borås.
Välkommen till Göteborg, du glade
chalmerist
Glöm inte att du
alltid kan maila till
floffa@modulen.
chs.chalmers.se.
/Farbror Modulen

Bubbel

Nya tisdagssamlingar!

NollpoQuarlen 12/9

Se Chalmersspexet Hannibal!

JämK vill bli fler

COL bjuder in!

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

Hej alla! Nu när terminen drar igång
kommer vi i CKG – Chalmers Kristna
Grupp – att fortsätta samlas. Vi träffas varje tisdag lunch i grupprummet
Vera Sandberg (3:e vån Kårhuset) för
att umgås, äta och be tillsammans.
Vi tycker det vore jätteroligt om du
ville komma och dela vår gemenskap, både du som är kristen och som
inte är det! Om du inte kan komma
på tisdagar får du gärna titta förbi
vårt bord på Nollfinalen för en kopp
kaffe! Välkommen!

Quack Nollan! EKAK vill bara uppmärksamma om nollningens absoluta höjdpunkt, NollpoQuarlen. I
år kommer detta storslagna arrangemang att hållas i Kopparbunken
onsdag den 12/9. Där finns det gott
om plats vilket resulterar i att alla
sektioner har chans att deltaga. Fixa
ett lag med 4 häfvare på flaska (varav
minst en är tjej), 2 häfvare på 0.5l respektive 2 på 1.0l och öva sen mycket.
Övning ger färdighet. Färdighet lär
behövas om det är Er sektion som ska
ta hem den mycket magnifika vandringspoQuarlen. Lycka till! Quack!

Kanske har du redan mött några av
oss, i våra röda västar, på sittningar
och liknande, men nu har du chansen
att se oss i vårt rätta element. Under
nollningen ger Chalmersspexet Bob
- för övrigt Göteborgs mest prisvärda
underhållning enligt Göteborgsposten - två föreställningar om den Kartagiske härföraren Hannibal, den 7:
e och 8:e september. Ett spex är en
vitsig teaterföreställning med musikoch dansinslag och en av Chalmers
äldsta och roligaste traditioner. Sedan
1948 erbjuser spexet chalmeristen en
oas i tentadjungler och annat slit. Biljetter skaffar du som nolla dig enklast genom din nollningskommitté,
som säljer biljetter till ett rabatterat
pris! Övriga kan köpa biljetter i biljettkuren, lunchtid i kårhuset. För
mer information om höstens föreställningar, gå in på spexets hemsida
www.chalmersspexet.se.

JämK, Jämlikhetskommittén, finns
till för att hjälpa till att öka medvetenheten om likabehandlingsfrågor
bland studenter och anställda på
Chalmers. Vi tycker att det är viktigt
att jobba på ett konkret sätt och nå ut
till så många som möjligt på skolan.
Nu söker vi fler medlemmar! Är du
intresserad av jämställdhets- och
jämlikhetsfrågor och känner att du
vill fördjupa dig i ämnet, diskutera
det, ordna arrangemang på temat och
göra din och andras utbildning mer
vidsynt - hör av dig till oss på jamk@
lists.chs.chalmers.se. Vi ser fram
emot ditt mail!

COL inbjuder till upptakt och sprintKM.Tisdagen den 11 september har
Chalmers Orienteringslöpare upptakt
för både gamla och nya medlemmar
med ett öppet sprint-KM. För mer
information se www.chalmersol.se,
där även anmälan görs. Fika utlovas
till alla deltagare. Välkomna!

Nollkampen

/CDK

Tisdag den 11 september är det dags
för Økampen! För er som inte vet vad
det innebär så är det alltså en tävling
där varje sektion ställer upp med varsitt lag där nollan tävlar. Det kommer
vara grenar som t.ex. säckhoppning,
skidgång och ett lite speciellt lådbilsrace. Tävlingen går på Campus Lindholmen med start kl:13.00. Alla som
inte är med och tävlar skall givetvis
komma dit och heja på alla andra!
Det kommer att vara en hel del aktiviteter runt omkring tävlingsområdet.
De olika rustmästerierna kommer
vara på plats för grillning så att
ingen behöver gå hungrig. Efter tävlingen kommer BK Häcken att hålla
i Lindholmstafetten, en löpstafett där
vi tävlar mot olika företag och alla
Chalmerister får springa gratis. Det
viktigaste är inte att springa snabbt
för det är en tävling som bedöms på
bästa utstyrsel. På kvällen håller Tres
ett öltält öppet på området för alla
som vill ta nåt att dricka. Så kom till
Lindholmen och upplev Økampen,
det kommer bli en dag där det roliga
aldrig tar slut!
/H0K

/CKG

TRYGGHETSJOUREN
Vi i Mottagningskommittén vill
hälsa alla nyantagna välkomna till
Chalmers och samtidigt passa på och
berätta om trygghetsjouren. Mottagningskommittén har under hela mottagningen en trygghetsjour vilken är
till för dig som tycker att det känns
osäkert att gå hem mitt i natten.
Trygghetsjouren är full av trevliga
människor som gärna hjälper till, så
ring bara 031-772 39 27, så ser vi till
så att du kommer hem säkert.
/MK

Körsång = skojigt?

/EKAK

Är körsång det bästa du vet, då är
Chalmers Sångkör något för dig.
Som Chalmers Studentkårs största
förening berikar Chalmers Sångkör
året med en uppsjö studentikosa och
traditionsenliga aktiviteter så som
fest och stoj och massa sång. Chalmers sångkör är även föreningen där
parbildning är en stående punkt på
agendan. Låter det intressant? Sök
kören, provjungningar sker tisdagtorsdag vecka 36 och tisdag–onsdag
vecka 37. Se körens hemsida, www.
choir.chs.chalmers.se för mer information.
/Chalmers Sångkör

Gillar du öl?

/Chalmersspexet Bob

Let’s dance!
Vill du lära dig dansa? Eller kan du
redan? Gå in på www.dance.chs.chalmers.se och se vårt program för danskvällar och nybörjarkurser. Första
danskvällen för hösten blir 29/9 och
kurserna kommer att börja ungefär
samtidigt. Missa inte tillfället att lära
dig lite mer dans och/eller att engagera dig i en rolig förening!

/JämK

Konsert
Nu drar höstterminen igång och
med den alla roliga kulturarrangemang! Först ut har vi en konsert
med TINGSEK + support 8/9 (lör
NV3/LV1). Som vanligt behöver vi
hjälp med diverse saker under konserten - som tack bjuder vi på efterfest, tackkalas samt lite andra roliga
saker under året! Missa inte chansen
att se & höra jävligt bra musik och
bli evigt älskade av PU! Biljetter säljs
under luncherna i Vörtpannan, samt
Cremona och DC. Chalmerister har
givetvis rabatterat pris! Mer information finns på vår hemsida, www.
pu.chs.chalmers.se. PUss!
/Programkommittén PU

Aspa BEST!

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.

Fredag lv 1 öppnar puben med Chalmers bredaste och godaste ölutbud för
terminen igen. Vi har öppet onsdagar
och fredagar alla läsveckor kl 17-ca
21 och då är du varmt välkommen att
titta in och prova en eller flera av våra
cirka 30 ölsorter. Kurrar det i magen
kan det kombineras med exempelvis
en Kajsaburgare eller Grekisk Sallad,
och varför inte avsluta kalaset med
en liten whiskytår? Allt givetvis till
teknologvänliga priser. Spana in vårt
sortiment på www.kajsabaren.se.

Sök Chalmersbaletten! Du är välkommen att träna med oss i kårhusets gymnastiksal, måndagarna 10/9,
17/9, 24/9 och 1/10 klockan 19.30.
Kan Du inte vara med från början
eller har några frågor, maila oss!
styret@baletten.chs.chalmers.se.
Eller besök vår hemsida för mer info
www.baletten.chs.chalmers.se.

BEST-kommittén skall förnyas och
söker nya motiverade medlemmar inför 07/08! Gillar du att resa,
anordna internationella events på
Chalmers och vill få vänner över
hela världen - Aspa BEST! Kontakta
oss på best@chs.chalmers.se för mer
information. Till alla er andra - håll
ut! BESTs vinterkurser, -ingenjörstävlingar och andra events utannonseras den 29:e september! Dessa kan
sökas av alla Chalmerister!

/CBC

/Driftledningen i Kajsabaren

/Chalmersbaletten

/BEST,

Get High on Hot Air

/Chalmers Danssällskap

Dansa, showa och kalasa?

/Chalmers Orienteringslöpare

Extremsport?
Häng med på skidresa till Hemsedal, prova kiteboard eller varför inte
slackline, håll ett öga på Chalmers
Alternative Sports hemsida eller skriv
upp dig på nyhetsbrevet för senaste
nytt! www.cas.chs.chalmers.se
/CAS

Mentorskapsprogram
Ett av Chalmers äldsta mentorskapsprogram söker nu adepter. Under ett
läsår får Du chansen att utbyta erfarenheter och få råd och tips inför det
kommande arbetslivet med en duktig
och intresserad mentor från näringslivet. Vi kommer även att bjuda på
intressanta föreläsningar under läsåret som Du kommer ha nytta av i
livet. Mentorskapsprogrammet riktar
sig till Dig som är tjej på Chalmers
och går i åk 2 eller högre. Gå in på
vår hemsida www.tarantella.chs.chalmers.se och läs mer. Där finns även
anmälningsblankett som ska mailas
in senast den 14/9.
/Tarantella

Glöm ej Bamses övningshäfv!
Här har Nollan sin chans att häfva på
tid och slipa tekniken inför Nollpoquarlen. Har ni inte testat att häfva
innan är ni givetvis också välkomna!
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.
/Bamse

