Kultur
22/1 American Gangster
29/1 An American crime
5/1 1408

Kalas
24/1 Pubrunda Gasquen
öppet till 03
26/1 No-pants
Cocktailparty
1/2 Gasque-eftersläpp
till HILDAgarna
2/2 Gasque

floffa

Varför måste jag alltid diska ovansidan av kastrullocket när jag kokat
ris?
/CSB-boende

slippa detta problem i fortsättningen
rekomenderas mindre vatten och
lägre temperatur, alternativt större
kastrull. Skulle du råka ha ungefär
179 svenska riksdaler över efter jul
Kära CSB-bonde
så är det ett måste att införskaffa en
Anledningen till att ditt kastrul- riskokare från Clas Ohlson.
lock blir kontaminerat beror på att
/Farbror Modulen
vattnet bubblar upp på detta. För att

”Visste du att...”
... i nio fall av tio är din problemlösningsmetod felaktig.
... det innebär att det det enda
du kan veta om ditt svar är att
det är fel i nio fall av tio.
... nittio procent av allt arbete
du gjort på chalmers genom
åren har du gjort för att få
fram fel svar.

floffa@modulen.chs.chalmers.se

Samarbetspartners 07/08

Nya danskurser våren 2008!

Sök kårledningen!

Under våren erbjuder Chalmers
Danssällskap följande danskurser:
- Första-hjälpen-kurs i dans, 27/1.
Anmälan senast 23/1.
- Nybörjarkurs i baldans, 3/2-27/4
(8+2 ggr). Anmälan senast 31/1.
(foxtrot, modern vals, quickstep och
wienervals)
- Tango, cha cha m.m. 4/5-1/6
Alla kurser går 18.15-20.00 i Scaniasalen.
Se vår hemsida för mer information!
www.dance.chs.chalmers.se
Välkommen!
/Chalmers Danssällskap

Vill du vara med och leda en av Sveriges mest aktiva studentkårer? Då
ska du söka Kårledningen 08/09! Den
15 februari kommer kårledningen att
ha en informationsträff i Scaniasalen klockan 15 där de berättar mer
om sitt arbete och där det även finns
möjlighet att ställa frågor. Om du är
intresserad av att bli en del av nästa
års kårledning, tveka inte att skicka
ett mail till valberedning@chs.chalmers.se med personligt brev och CV
senast den 22 februari!
/Valberedningen
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Busskorten mellan Chalmers
och Chalmers

Nu i vår är det dags att köpa
nytt busskort till 16 bussen och
älvsnabbaren som går mellan
våra campus. Under hösten
har vi sålt korten i våra båda
kårhus och kommer fortsätta
göra det även nu. Se till att
registrera dig på dina kurser
så snart som möjligt och fråga
efter kortet i någon av våra
expeditioner. Det kostar 200
kronor, gäller ända till den
31 augusti, dygnet runt, hela
veckan och är därmed det perfekta sättet att komma hem
ifrån en sen kväll med John
L’s, Gasque eller Tentaplugg.
Hälsningar
/Lobo Olsson, Vice kårordförande

Informera mera!
Nytt

år, nya tider. Mycket är sig
likt här på Chalmers, men här och
var ändå inte. Vi talar naturligtvis om
föreningarna som på många håll har
fått nya medlemmar. Kanske är just
du en av dem? Kanske bävar du inför
allt det nya och är nervös för vad som
komma skall? Många av de saker
du oroar dig för kan vi tyvärr inte
hjälpa dig med, förutom hur du ska
kunna få kontakt med dina medstudenter och få dem att komma på dina
arrangemang. De mest uppenbara
metoderna, sätta upp affischer, prata
med kompisar samt skicka mail till
kompisföreningar på andra sektioner,
får du sköta själv men skulle du vilja
sätta upp en liten lapp på kårens egna
mobila anslagstavla gör du så här.
1. Logga in på din mail.
2. Påbörja ett mail till bidrag@modulen.chs.chalmers.se.
3.Skriv (i mailet) den text du vill ha
publicerad.
4. Avsluta texten med en signatur
som berättar från vem/vilka ovanstående text kommer från.
5. Läs igenom din text och kom på

en finurlig och beskrivande rubrik.
Skriv denna rubrik ovanför din text.
6. Läs igenom din text igen och ändra
alla felstavade ord till rättstavade
ord.
7. Läs igenom din text igen och ändra
alla datum till de datum som sammanfaller med tänkta arrangemang.
8. Klicka på skickaknappen innan
deadline infaller för den modul du
hade tänkt ha med ett bidrag i.
9. Luta dig tillbaka, känn dig stolt
och pilla dig i naveln. Du har precis
utfört det som i folkmun kallas för
”arbete”.
Det kan vara önskvärt att hålla sin
text till en längd av storlek lagom.
Inte för lång så folk hoppar över den
och inte heller för kort för då kanske
den missas eller glöms bort. Svårare
än så är det inte att förmedla information via kårens
mobila
anslagstavla.
/Farbror Modulen

Praktikplats IAESTE

Get High on Hot Air

There is going to be a presentation
of DNV on January 28th in Scaniasalen (the Student Union Building,
2nd floor). The presentation begins at
17:30 and will be followed by food
and mingle.
Please register at www.event.chs.
chalmers.se, before January 25, for
attendance at the presentation.
You are also able to meet DNV in
Saabspacet (the Student Union Building, 1st floor) at daytime during
January 28-29.
/AO

Snart är det dags att söka praktikplatser genom IAESTE. Det kommer
finnas många länder att välja bland.
I slutet av januari kommer listan på
alla platser upp. Håll utkik på www.
iaeste.se. Deadline till att söka är i
mitten av februari. Vill man engagera
sig i föreningen så kan man ASP:
a till kommittén eller bli fadder till
en utbytesstudent som kommer till
Göteborg för att praktisera. Det ger
dig utökad chans om du själv vill
åka ut med IAESTE. Kontakta oss på
info@iaeste.chs.chalmers.se, för mer
information.
/IAESTE

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

Kajsabaren under pubrundan
Äntligen(?) börjar skolan igen.
För de som redan såhär i läsvecka
1 börjat tröttna på plugget så är
räddningen inte långt borta. Redan
Torsdag Lv1 kommer Pubrundan©
och då har du chansen att besöka
Elektros sektionspub Kajsabaren!
Kom till Kajsabaren och du blir inte
besviken! Trevlig atmosfär och gott
öl utlovas, och missa inte chansen att
träffa nya Erus!
Välkommna!
/Erus-08

Chalmersspexet Bob söker!
Än finns det chans att ta klivet in i
spexvärlden. Bobspexet söker inför
2008
Sömmerska Scenmästare
Violin
Trummor
Bas
Blåsinstrument
För mer information och kontakt:
www.bob.chalmersspexet.se
/Chalmersspexet Bob

FestU-aspning!
Äntligen drar FestUs aspning igång.
Datumet är fredagen den 15/2 klockan
17.15 på föreningstorget (källaren
i kårhuset). Kom dit och få reda på
vad man gör under FestUs aspning
och träffa alla andra som funderar på
att arrangera nästa läsårs största och
fetaste kalas.
/FestU

Chalmers Sektionsmästerskap
Nu är det dags för alla sektioner att
visa sina färdigheter i øhlhäfv. Självaste CSM kommer hållas senare i
Läsperioden (LV5-LV6), men redan
nu kan man träna och ta ut laget som
ska stå som representanter för just er
sektion. Lycka till och må bästa sektion vinna.
Quack!
/EKAK

Taking a moment to savor success.
Just another day at the office for a Tiger.

© 2007 Accenture. All rights reserved.

DNV presentation

Gå på spex!
Arbetet med vårens föreställningar
av Frankenstein har påbörjats. Dessa
äger rum på helgerna i lv 4 och 5.
Måndagen den 28 januari är det dags
för uppstarten av biljettförsäljningen
i kårhuset mellan kl 11.30-13.30.
Trevlig underhållning utlovas!
/Chalmersspexet Vera

Quarls namnsdag
Nu i dagarna är det den store Quarls
namnsdag. Detta kommer firas med
tårtkalas och kallefilm i Kajsabaren
måndagen den 28/1. Kom förbi vörda
och lämna presenter, så ni får äta av
de goda tårtorna.
Quack!
/EKAK

Öppet hus på Radio- och
rymdvetenskap

Snowboardtävling på
Chalmers

Vi har förstått att många studenter
skulle vilja veta mer om vår institutions verksamhet och om arbeten
i vår bransch. Därför arrangerar
vi ett öppet hus, där vi presenterar
vår forskning (astronomi, fjärranalys och miljöövervakning, fusion,
radar- och mikrovågsteknik, ...) och
vårt nya mastersprogram. Det blir
posterutställning, demonstrationer
och föredrag av forskare och företag
i branschen. Tid: tisdag 5 februari
kl 11.30 - ca 17. Plats: EDIT-huset,
”övre foajén” utanför Café Linsen.
Mer information kommer på vår
webbsida
(www.chalmers.se/rss),
och i nästa utgåva av Modulen
/Magnus Thomasson, vice-prefekt

2 februari anordnar Chalmers Alternative Sports en skid och snowboardtävling utanför kårhuset, elitåkare
från hela landet dyker upp och bjuder
på trick hela dagen! Läs mer på www.
cbjo.com
/CAS

Gasquen på pubrundan!
Du har väl inte missat att det är
pubrunda? Då får du inte heller missa
att sticka förbi Gasquen! Vi har öppet
till 03 med campus bästa dansgolv!
I Gasquen kommer ni kunna avnjuta
öhl, nachotallrikar och ett stort utbud
av drinkar! Var ni där förra pubrundan, så vet ni!
/Gasquen

Join Accenture for a career that keeps you motivated and moving forward. Work on
vital assignments for top class clients and help them achieve high performance. Push
yourself, while developing your skills and confidence. Work with the best people worldwide
to solve problems and do what hasn’t been done before. If this is your idea of a typical
working day, Accenture is the place to work.
Join our Systems Integration and Technology and Management Consulting teams and
you’ll be delivering the innovation that helps our clients become high-performance
businesses. To find out more about careers at Accenture and to submit your resumé
online, visit accenture.se/jobb today.

