Kultur
PU visar bio i kår-

huset, varje tisdag
och torsdag, lv 1-5,
kl 19.00.
6/9

Konsert: Bob Hund

Kalas
1/9 Julsittning i
Gasquen. Alkoholfritt!
Arr: Chalmers Kristna
Grupp
6/9 MK GASQUE!
10/9 Nollrocken
Arr: DP och Delta
13/9
Nollmiddagseftersläpp
Arr: FestU och E6

BETALA KÅRAVGIFTEN!
Lindholmen:
Handelsbanken tar emot inbetalningar av kåravgiften i Saga-huset
2/9 kl 9-14 samt 12/9 kl 9-14
Kåren:
Handelsbanken tar emot inbetalningar av kåravgiften i kårhuset
11/9 kl 9-14
Arrangör: kårexpeditionen
Paintball turnering
Vill du ge de andra sektionerna på
nöten?
Om svaret på ovanstående fråga är ja
måste du anmäla dig till paintballturneringen som äger rum den 10/9. Det
finns 120 platser och vi har anläggningen hela dagen. Information har
redan gått ut på V, M och Z. Man är
10 i vardera lag och fighterna pågår
hela dagen på anläggningen Gökboet.
Priset/person blir ca 160 kr (vilket
är att jämföra med 220kr/3h som vi
prutat ned). Det går lokalbussar till
anläggningen och man kan räkna med
ca 50 kr i transport. Sista anmälnings
och betalningsdag är 2/9. Anmälan
är bindande. För mer information
kontakta Johan i Miss på e-post.
miss@mtek.chalmers.se;
Det är först till kvarn som gäller....
Ett arr av MISS, VIRUS och ZIF

Tycker du att det är roligt att klippa
får, hajka, baka bullar, bada i Poseidon, blanda mjölkdrinkar etc. etc. ?
I Sinus gör vi nästan allt utom att
dricka alkohol. Kanske är det du som
nästa år står med oss på Götaplatsen
och serverar bål.
Om du vill komma i kontakt med
oss kan du antingen maila oss på
sinus@chs.chalmers.se eller komma
förbi vårt rum i kårhuskällaren på
onsdagsluncherna.
Mvh Sinus, Chalmers nykterHETSförening

Tarantella anordnar årsmöte!
Tarantella finns för att nätverka tjejer
emellan på Chalmers och 15/9 i Lilla
Salen kl 12-13 är du, ny som gammal,
tjej välkommen till Tarantellas årsmöte. Vi kommer välja in ny styrelse
och informera om föreningen. De
första 30 bjuder vi på baguette och
dricka. Välkomna! - Tarantellas styrelse
/Tarantella

”Visste du att...”
Chalmers är en blomma

Är du intresserad av att spela med i
Sveriges äldsta studentikosa
symfoniorkester och samtidigt få en
hel hög med nya vänner som du
kan komma att åka runt halva Sverige
(och ibland andra platser) i en
buss med? Då rekomenderar vi att du
ska ta dig till Kalle Glader på
måndagar klockan 18 föra att repa
med oss.

och teknologen dess rot
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Hurra! Äntligen dags igen...
En del har redan varit här några veckor
för nollning eller omtentor medan andra
dyker upp för att direkt börja på den nya
terminen. Nytt läsår, ny termin, ny läsperiod, ny läsvecka och nya kurser. Det
enda som inte är nytt är kanske kåren.
Stora, gamla trygga studentkåren finns
fortfarande där bara för Dig.
Vem vet. I år kanske blir året då du helt
oväntat väljer att skaffa en ny hobby
eller att lära dig något annorlunda. Eller
bara trivs och har väldigt roligt. I sådana
fall är chansen väldigt stor att du gör
det i någon verksamhet organiserad av
kåren.
En av alla saker som händer denna vecka
är pubrundan nu på torsdag. Extra roligt
har man i John L’s pub där kårstyrelsen
sköter tapparna. Hos oss hittar du god
mat, läskande dryck och trevligt sällskap.
Till sist vill vi bara säga att vi ser fram
emot att träffa er oavsett om det är i
baren på pubrundan eller om ni tittar
förbi våra kontor.
Vi ses!

Hej alla glada chalmerister!

/Chalmers Barockensemble

MODULEN

Vill du ha kul utan alkohol?

Kårstyrelsen
genom Dan Persson, kårordförande

Är du lat och otränad? Sluta med det!
Har du suttit som klistrad framför TV:n den

bara någon timmes motion ofta ordentligt

senaste tiden och följt de svenska fram-

mycket bättre till mods. (Bortsett från de

gångarna i friidrotts-VM? Är det inte här-

rent fysiska effekterna av idrott erhåller

ligt med idrott – spänningen, de fysiska

nämligen utövarna ofta ett förbluffande

prestationerna, kamratskapet? Så egen-

gott samvete – någonting som kan vara

domligt bara, att så många av oss föredrar

värt att komma ihåg då man under tentape-

att njuta av idrotten från åskådarplats istäl-

rioderna letar efter en legitim orsak att inte

let för att själva försöka. Visst har det sin

plugga.)

charm att bekvämt tillbakalutad, med ett
finger förstrött pillandes i naveln, iaktta

Det finns runt omkring Chalmers rika möj-

det hela på behörigt avstånd, men att själv

ligheter att hitta meningsfulla motions-

delta kan faktiskt ofta vara ännu roligare.

former. Dessutom finns det på skolan
en mängd idrottsföreningar som ihärdigt

Vi befinner oss i en tid då allt fler männis-

anstränger sig för att uppbringa studenter-

kor lever sina liv i total avsaknad av fysisk

nas engagemang – ofta med oförtjänt dåligt

aktivitet, och visst är det lätt att själv

resultat. Så ta vara på de möjligheter som

halka dit – inte minst som student. Efter

erbjuds! Sätt igång och gör någonting nyt-

en lång, hård dag, fylld av föreläsningar,

tigt, och upptäck på samma gång hur roligt

laborationer och baguetteätande, är risken

det faktiskt kan vara.

stor att man kommer hem utmattad, utan
varken ork eller lust att hitta på någonting
ansträngande. Men då är det läge att ta
sig själv i kragen! Även om det kan
vara svårt att tro känner man sig efter

/Redax

BAMSE SÖKER EN NY
STYRELSEMEDLEM!!
Kan du häfva öhl och gillar
att ha kul? Då tycker vi att
du ska söka BAMSE-styret!
Styret består av fem tjejer
som tycker om att ha arra
roliga saker för andra tjejer
på Chalmers. Vi har bland
annat en mycket trevlig dammiddag under Halloweenhelgen. Vi ser gärna att du
som är nolla nu söker! Det
viktigaste är att du har tid att
lägga ner på att häfva och
såklart på att festa och lära
känna en massa roliga människor från andra sektioner!
Är du inte nolla är du självklart välkommen att söka
ändå om du tycker att ovanstående passar in på dig!
Knåpa ihop ett mail och
skicka
det
till
bamse@chs.chalmers.se!

Nollmiddag

Inbjudan till filmkväll!

Elektros Sexmästeri vill hälsa alla
nollor, nymble och gamble välkomna
tillbaks efter en härlig sommar. Nollor,
missa INTE nollmiddagen, ni kommer
att ångra er..
Lör 13/9 Nollmiddag, finsittning med
efterföjande dans och jättekalas. Ni är
också alltid välkomna på besök i E6rummet där vi står till tjänst med förfriskningar och trevligt sällskap. Håll
er uppdaterade på vår hemsida http://
www.etek.chalmers.se/groups/E6/

Arrangerad av Chalmers Islamiska
Förening (CIF)
CIF anordnar olika aktiviteter för studenterna på Chalmers Studentkår.
De aktiviteterna som alla är välkomna
till, inte endast muslimer, äröppna
föreläsningar, arabiskakurs och filmkväll.
Nästa filmkväll kommer att hållas
onsdag 17 september vid 17:30 i Lilla
Salen (i kårhuset, andra våningen).
CIF kommer visa en 25 minuter
lång film som heter ’The Creation
of the Universe’. Filmen berättar
om Big Bang teorin som upptäcktes
och bekräftades under 1900-talet som
också är nämnt i Koranen som uppenbarades för mer än 1400 år sedan.

MVH Emil
II:e Backbärare E6-03

Avslutande kalas!
Nollkalaset är nu till ända och FestU tar igen sig inom rummets skyddande
väggar. Detta innebär dock inte att nollningens festligheter är över. Den 13/9
spänner FestU återigen musklerna och med hjälp av E6 arrar vi ytterligare ett
storkalas i kårhuset. Alla är hjärtligt välkomna att festa loss denna nollningens sista afton. Det utlovas stora dansgolv och trevliga barer med allt mellan
himmel och jord. Skulle någon stackare ha det lite knapert med ekonomin
behöver FestU alltid hjälp med diverse göromål. Hjälp oss att ordna ett riktigt bra kalas och få gratis entré. Anmälningar tas emot på FestU’s hemsida
www.chs.chalemrs.se/~festu eller via mail festu@chs.chalmers.se
/FestU

CBS informerar
3:e September
Chalmers Börssällskap anordnar en
EMU-debatt mellan Svenskt Näringsliv och Medborgare mot EMU, onsdagen den 3:e september kl. 1715 i
HA1
9:e September
Chalmers Börssällskaps årsmöte.
Detta sker i samband med ett föredrag av Gunnar Ek, Aktiespararnas
Riksförbund. Alla nuvarande och blivande medlemmar hälsas välkomna.
Vi bjuder på baguette och dricka.
www.cbs.chalmers.se

puss&kram
/BAMSE-Kajsus, Jossan,
Ullis, Jollan, Emma (blivande Farmor)

ramen är rosa om ni inte ser det

11:e September
Chalmers Börssällskap arrangerar ett
föredrag med Vigo Carlund, VD Kinnevik. Vi bjuder på baguette och
dricka, medlemskap kan tecknas på
plats. Alla medlemmar hälsas välkomna! www.cbs.chalmers.se

CFFC
Gillar du att fotografera? Det gör vi
med! Hör av dig till
Chalmers Film- & FotoCommitté på
cffc@chs.chalmers.se eller kom ner
till vårt rum i kårhusets källare!
/CFFC
PS. Glöm inte våra fototavlor vid
puben!

Modulens metalutskott vill slå ett slag för Black Sabbath - ett band som
faktiskt var känt redan innan det gjordes en dokusåpa om sångaren Ozzy
Osbourne. Det var dessa hjältar som i början av 70-talet lade grunden till det
som skulle komma att kallas Heavy Metal.

Med vänliga hälsningar
Mikael Ternhult,
Chalmers Börssällskap

För mer information, vänligen titta på
CIF:s hemsida www.chs.chalmers.se/
~cif eller skicka ett email till
cif@chs.chalmers.se.
CIF

_________________________________________________________________________
Nollrocken
DP och Delta arrar en av nollningens
största och absolut roligaste tillställningar. Missa inte att röja till din
egen sektions nollband i denna orkestersammandrabbning utan måtta. Var
noga med att skaffa biljetter i tid så
du inte missar denna höjdpunkt. Förköpsbiljetterna finns att köpa av DP
och Delta för 50 kr, och bland dessa
lottas det ut presentkort på Skivhugget.
Nollrock igen!
DjungelPatrullen och Delta anordnar
nollningens bästa arr - nollrocken.
Onsdagen den 10:e september, i kårhuset. Förköp 50:-, säljes av DP och
Delta hela nollningen. Utlottning på
biljetten!
/DP och Delta

Danskväll!
Alla nyfikna och dansintresserade är hjärtligt välkomna till höstens
första dansafton som äger rum lördag 20 september från kl. 19 och
framåt, troligen i Lilla salen i Kårhuset. Se hemsidan för ev. ändringar:
http://www.chs.chalmers.se/foreningar/dance/. Danskvällen kommer
att föregås av årsmöte.
Chalmers danssällskap

