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Kalas
Gasquen:
1/11 Pubrundan
3/11 Halloweenkalaset
9/11 Superhjältekalas

Vart tog Clippy vägen?

Övrigt:
1/11 Pubrunda på hela
Chalmers!

Internationella Dagen
Sugen på att åka utomlands?! Jobba,
plugga, göra examensarbete eller
bara resa runt? Kom till Internationella Dagen den 30/10 i Kårhuset och
se vad du har för möjligheter!

”Visste du att...”
...ombudsman förutom att vara

Den 5/11 kommer skogsindustrierna
till Chalmers. Ta chansen att möta
både erfarna och unga akademiker
inom en av de största framtidsbranscherna i Sverige. Håll utskikt på
anslagstavlorna efter mer information!

ett svenskt ord även är ett engelskt?
...smörgåsbord med lätthet kan
slås upp i den engelska ordlistan, men då troligtvis under
”smorgasbord”.

floffa

Samarbetspartners 07/08

Jag vill tacka farbror Modulen och Kul att kunna glädja och nå ut.
fourneur Wasa i Chalmers Barockensemble för klargöranderna
/Fabror Modulen
angående varför Chalmers Barockensemble slår sönder toaletter på
sina konserter.
/Numera lite mer
kunnig inom porslinsmusiken

floffa@modulen.chs.chalmers.se

Events
30/10 Internationella Dagen
5/11 Skogsindustrierna
15/11 Bekk Consulting
www.event.chs.chalmers.se
/Chalmers Event

För någon månad sen hände det, Farbror Modulen kände att det var dags
att uppdatera sitt gamla Office 97 till
en nyare version från 2007. Strax
efter installationen satte sig Farbror
M ner för att börja skriva sitt brev i
det nya programmet.
Efter första ordet var
skrivet, var helt plötsligt all inspirationen
som bortblåst. Hur
fortsätter man efter
inledningen ”Kära”?
Det var något som
saknades, men vad?!
En stor tomhet hade
infunnit sig.
Efter att ha åkt runt
på diverse kurorter och rådfrågat
ett otal psykologer
och en konsult kom
Farbror Modulen till insikt; det var
Clippy som saknades. Clippy fanns
inte längre! Hur skulle det går med
brevet?
Under tio års tid har det lilla gemet
Clippy förföljt ordbehandlingsprogrammet med stor O och nu finns
han inte längre. Många är väl de

som inte riktigt uppskattat Clippy,
trots han är både charmig och hjälpsam, men Farbror Modulen vill ändå
ägna honom några ord av eftertanke.
Clippy har genom åren hjälpt (och
kanske skrämt) många Office användare. Användare har älskat
att hata honom, så i XP versionen annonserades det att
det gick att ta bort Clippy om
så önskades. Kunde inte tillverkarna då avrättat honom
med en gång och låtit honom
slippa denna förnedrande
förpassning till tillbehörens
hörna? Sannerligen säger jag
Er; förena Er Clippy vänner
och för kampen för Clippys
återkomst framåt.
Delar du saknaden av Clippy?
Önskar du också att han återuppstod? Skriv till Farbror
Modulen så kanske vi kan mötas i en
kamp för Clippys återkomst, eller är
det dags för Dunderklossen att ta
över?
/F. Modulen

Spela apa!

So you think you can dance

Let’s dance

Got space?

Sysslolös och spelsugen efter tentorna? Kom då och spela med Chalmers Barockensemble. Hos oss kan
man t.ex. spela cola, phat, trombon,
basfiol och flöjt. Naturligvis kan man
även spela alla andra instrument som
passar i en symfonisk studentorkster.
Vill man spela apa, helst makak, så
går även det att ordna. Du är välkomman att hälsa på och spela med oss
när vi repar i VV11 på måndagar
klockan 18. För mer info, kontakta
oss på
info@chalmersbarockensemlbe.se.
Välkomna!

Sugen på att lära dig dansa? Snart
börjar två nya danskurser, ”Populära
svenska danser” 18/11 och ”Allmänbildningskurs i dans” 12/11. För mer
information se www.dance.chs.chalmers.se
Välkomna!

Danskväll 3/11 med Round Dancekurs! Missa inte att prova den nya
och spännande dansformen Round
dance och lite Slow twostep på nästa
danskväll 3/11. Vi börjar med kursen
kl. 18.00 och fortsätter med blandad
dans 19.30-23.00. Plats: Annedalsgården. Ingen föranmälan behövs.
För mer information se
www.dance.chs.chalmers.se.
Välkomna!

I höst har vi tre spännande rymdkvällar inplanerade.
14/11. Föredrag av Arto Heikkilä,
lektor på Radioastronomi och astrofysik, med titeln ”Att bygga en satellit, hur svårt kan det vara?”.
21/11. Föredrag av professor Åke
Hjalmarson, Odin astronomy mission
scientist, om den svenskbyggda satelliten Odin och vad den lärt oss under
de snart 7 år den varit uppe.
3/12. Föredrag av Per Ingvarson från
Saab Space om antenner i rymden.
Sen åker vi ju även till Esrange den
7/11 för att se norrsken och raketer.
Men där finns inga platser kvar, så be
snällt om du vill med. Rymd är kul!

/Chalmers Barockensemble

Du ska vara CHARMvärd!
Värdanmälan är fortfarande öppen
och har du inte anmält dig än så är
det dags nu! Vi behöver din hjälp
när campus förvandlas till Nordens
ledande arbetsmarknadsdagar 12-13
februari 2008. Om inte utmaningen
och erfarenheten av att delta i ett av
kårens största projekt är tillräckligt,
får du dessutom schyssta värdprylar
och biljett till CHARMkalaset. Läs
mer om de elva olika värdtyperna och
hur du anmäler dig på
www.charm.chalmers.se

/Chalmers Danssällskap

Chalmers Studentradio!
Vill du vara med och starta upp en
radio på Chalmers? Hör av dig till
karjos@student.chalmers.se

Missade du G.U.D. och webbgruppens ASP-möte? Kom då till vårt
extra inkallade ASP 29 oktober 17:00
i kårhuset, grupprum Vera Sandberg.
Och har det datumet redan varit.
Maila oss på asp@chs.chalmers.se så
kan vi ändå hjälpa dig. G.U.D är en
kårkommitté som ansvarar för drift
och underhåll av kårens datorsystem, webbgruppen jobbar med den
tekniska utvecklingen av www.chs.
chalmers.se
/G.U.D.

*Aspning*
Snart är det dags för Pyrots *aspning*. Tycker du det är kul med fyrverkerier och vill jobba med sådant
tillsammans med ett härligt gäng?
Skicka ett mail till aspa@pyrot.se
senast den 2:a november och berätta
lite om dig själv så kommer vi att
kalla dig till aspintervju i lp 2.
/Pyrot

Äntligen har biljettförsäljning startat
för Chalmersspexet Veras Frankenstein-förställningar. Köp din biljett
under lunchtid i kårhuset!
/Chalmersspexet Vera

/Valberedningen

/Chalmersspexet Bob

Chalmers Alternative Sports ordnar
lavinkurs i kårhuset fredagen den
9 november kl 17. Gratis för medlemmar, medlemskap 40 kr. Kursen
ordnas i samarbete med Skistore och
Mountainguide.
/CAS

Köp Spexbiljett!

/KIKK

Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Vill du sugen på att
glida framöver stan på 500ft eller
slå höjdrekord i JET-vindarna på
33000ft? Då är det dags att gå med
i Chalmers Ballong Corps. För mer
info maila: styret@cbc.chalmers.se
Kram o skål!
/CBC-styret

Cocktailparty

Är du intresserad i att lära dig mer om
andra kulturer? Få kontakter i andra
länder? Ge de 800 internationella studenter som kommer till Chalmers ett
bra intryck av Sverige? CIRC tycker
att du ska söka oss! Möt oss på kårhuset internationella dagen 10/10. Du
kan också maila info@circ.chalmers.
se eller kolla in på vår hemsida
www.circ.chalmers.se

PU arrangerar tillsammans med Marsalk ett Cocktailparty lör LV2 (10/11)!
Denna fina tillställning kostar endast
60kr och då ingår jazzband, drinkbar,
whiskeybar, (fin)ölbar samt en snittallrik! Tidigare under kvällen arrangerar vi dessutom en whiskeyprovning
för ynka 170kr. Intresserad? Gå in på
www.pu.chs.chalmers.se eller maila
info@pu.chs.chalmers.se
Varmt välkomna!

/CIRC

/PUss!

SÖK SPEXET!

Nu är det dags att söka valnämnden
2008! Valnämnden handhar det viktigaste valet av dem alla, valet till Kårfullmäktige! Tycker du att det är kul
att planera val, ta fram informationsmaterial och ha övergripande koll?
Då är du perfekt för valnämnden!
Just nu söker vi även två ledamöter
till styrelsen för Stiftelsen Chalmers
Studenthem. Är du intresserad av
ett styrelseuppdrag inom ett större
bostadsbolag så tveka inte att höra
av dig!
För mer information om båda uppdragen maila till
valberedning@chs.chalmers.se.

Lavinkurs

Det är dags!

Den 20:e februari anordnas arbetsmarknadsdagen KIKK på Lindholmen och nu har du chansen att bli
företagsvärd och få bra kontakt med
ett företag. Maila namn, linje och
telefonnummer till andema@chl.
chalmers.se

Kulkultur

Nu är det hög tid att söka Bobspexet.
Den 30/10 kl 17.30 är det Spexbar? i
A-fiket, där man kan höra sig för med
Hannibals spexare, så man vet vilken
post man ska söka. Dessutom passar
vi på att ställa till med en minisittning. Skulle man missa Spexbar?en
finns det ändå ingen anledning att
sörja. På bob.chalmersspexet.se finns
allt man behöver veta. Där kan man
också läsa in sig på vad de olika posterna gör. Glöm aldrig att det verkligen inte finns några krav på skönsång
för spexare (utom möjligen för
ensemblen). Det är precis lika viktigt
med folk som kan sy, snickra, skriva
manus, måla, laga mat, räkna pengar,
spela instrument och skriva sådana
här texter.

/CHARMk

Bli Företagsvärd!

/Chalmers Danssällskap

/Karin, Projektansvarig

G.U.D och Webbgruppen

Get High on Hot Air

/CAC

Det är här det händer!
Lördagen den 10 november är det
återigen dags för GSOF - Göteborgs
studentorkesterfestival, som i år äger
rum i Malmstensalen på Handels. Där
kommer det bjudas på en hejdundrande show av Göteborgs alla baletter
och studentorkestrar. Showen börjar
kl 15 och håller på till ca 18. Missa
inte!
För mer info om vad vi mer håller på
med, gå in på
www.baletten.chs.chalmers.se
/Chalmersbaletten

RASP #143, snart på ett campus nära dig.
(närmare bestämt 12.00 den 20/11, Chalmers)
/Redax på redax

