Luciafirande!

Chalmers Dykarklubb

Julfest med kurs i vals!

På Luciamorgon, nämligen den
13:e december, bjuder restaurangen
och kåren alla sina medlemmar på
lussekatter, pepparkakor och kaffe så
missa inte detta fantastiska tillfälle
att få lite julkänslor i all tentaångest!
Kom förbi för en mysig morgonstund
med vännerna mellan klockan 07:30
och 08:15 i kårhusrestaurangen på
Johanneberg eller mellan klockan
07:45 och 08:30 i kårhuset campus
Lindholmen.
Varmt välkomna!
/Kårledningen

önskar

15/12 har vi julfest med prova-påkurs i modern vals, glögg och pepparkakor, julbuffé, underhållning och
massor med rolig dans!
Plats: Majträffen, Chapmans torg 1
Pris: 100 kr, 80 kr för medlemmar
Anmälan senast 12/12. Se
www.dance.chs.chalmers.se för mer
information! Hjärtligt välkomna!
/Chalmers Danssällskap

”Visste du att...”
...årets julklapp år 1997 var
elektroniska husdjur?
...man måste disciplinera och
städa efter en Tamagotchi?
...julhandel i Sverige beräknas
uppgå till 62 miljarder?
...16 män heter Jul i förnamn?

God jul och gott nytt år!
Ps. Självklart dyks det även under
vintern - kolla in vår hemsida
www.chalmersdykarklubb.se
och häng med!
/CDK

Nya Gasquen?
Mycket håller på att ändras med Gasquen och mer kommer att ändras;
efter nyår kommer t.ex. Gasquekommittén öppnas upp så att även ickesexmästerier kan bli medlemmar och
därmed arrangera i Gasquen. Intresserade av att arrangera i Gasquen?
Hör av er till:
info@gasquen.chs.chalmers.se.
/Gasquens driftgrupp

Chalmersspexet Vera tar
Jullov
Chalmersspexet Vera tar en välförtjänt vilostund efter de lyckade höstföreställningarna. Vi återkommer
med fyra till föreställningar som äger
rum den 15,16, 22 och 23 februari! Ta
gärna en titt på vår hemsida
vera.chalmersspexet.se
/Chalmersspexet Vera

Intresserad av motorcyklar?

Samarbetspartners 07/08

Visste du att Chalmers faktiskt har en
alldeles egen MC-klubb – Avancez
MC. Klubben grundades april 1997
med inställningen att det är roligare
att åka hoj tillsammans så varför då
inte samla Chalmerister för att göra
så? Nu har åren gått och klubben
skulle firat 10 års jubileum men istället står vi lite snopet och funderar vart
medlemmarna tagit vägen. Hela den
nuvarande styrelsen är utflugna från
Chalmers och vi behöver få in nya
Chalmerister till våra poster. Finns
det någon som känner att det vore
intressant, hör av dig till klubben!
mcstyret@mc.chs.chalmers.se
/Avancez MC gm. ordf.
Ellenor Lindström

Gillar du barock musik?
Spelar du dessutom piccola, flöjt,
oboe, klarinett, basklarinett, fagott,
fiol, viola, cello, kontrabas, trumpet, valthorn, trombon, eufonium,
tuba eller slagverk? Då är Chalmers
Barockensemble orkestern för dig!
Vi välkomnar nya medlemmar till
vår ensemble året om, då vi inte har
någon speciell aspning. Har du inte
spelat på ett tag? Inga problem, hos
oss kan du friska upp dina kunskaper.
Tveka inte, hör av dig till
info@chalmersbarockensemble.se
för mer information.
God Jul och Trevlig Sylvester!
/Chalmers Barockensemble

CS-bastun renoverad!
Vecka 47-48 har CS-bastun varit
avständ för renovering. Det har bland
annat lagts nytt golv i bastun samt att
bastuaggregatet har lagats. Så ta nu
tillfället och värm dig i vintern med
en skön bastukväll.
Varma bastuhälsningar,
/Husansvarig

Get High on Hot Air
Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Vill du glida fram
över 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!
/Styret
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Campus Lindholmen - Vad händer egentligen?
Det har under hösten varit
mycket diskussioner om en
eventuell flytt av högskoleingenjörsprogrammen på campus
Lindholmen på grund av att
vissa program haft få studenter
och dålig ekonomi. Detta beslut
har nu skjutits på framtiden då
högskolestyrelsen anser att det
är av strategisk vikt att Chalmers finns kvar med verksamhet
på Lindholmen. Detta kräver
satsningar på verksamheten där,
och styrelsen vill att konkreta
satsningar görs redan under
2008, vilket även är ett krav från
studentkåren.
Till att börja med skall Chalmers, tillsammans med GU,
göra en översyn av Elektro, Data
och IT - områdena då man idag
har dålig koll på de utbildningar
som ges, och deras attraktivitet
har på sistone minskat. För få
tillräckligt med studenter räcker
det inte med en översyn av EDIT
utan fler konkreta satsningar
krävs. Chalmers kommer bland

annat att satsa på fortbildning av
grundskolelärare för att öka kunskaperna om teknik. Även möte
mellan olika kunskapsområden
som media och teknik skulle
kunna ha en naturlig miljö på
Lindholmen.
Studentkåren ser problem i att
många av förslagen på satsningar
inte kommer ge något resultat de
närmaste åren samt att hela processen innebär en stor ovisshet
för studenterna. Även om det just
nu inte är aktuellt att flytta några
program finns det ingen som vet
vad översynen och satsningarna
kommer leda till på kort eller
lång sikt.
Hälsningar
/Karin Glader, UO

Årets julklapp
Vet du vad som blev årets julklapp
år 2007? Ingen aning? Här kommer
svaret: GPS-mottagare. Enligt Handelns Utredningsinstitut så skall julklappen representera tiden vi lever i
och det får man väl ändå säga att en
GPS-mottagare numera gör. Från att
ha varit en dyr och avancerad produkt är den numera en apparat som
finns i nästan var mans hand. Det är
t.ex. många av dagens fordon som
har någon form av GPS och vem vet,
GPS:n kanske har förhindrat ett julgräl eller två? Men är vi verkligen så
mycket mer vilsna i år än föregående
år?
Farbror Modulen önskar sig inga
materiella ägodelar den här julen
men hoppas däremot att vi tar hand
om våra nära och kära på bästa sätt.
Den dagen vi förmår att tänka på mer
än oss själva så kanske fred på jorden
inte är så långt
bort ändå.
God Jul!
/F. Modulen

