Gasquen
Fredag 8/2 E6
Upplev Afterski även i
Göteborg!
Lördag 9/2 H6
Välkommen till ett
kalas i filmens värld!
Fredag 15/2 F6
Inget tema

Kultur
Tisdag lv3: 1408
Ingen bio lv4 pga
CHARM

...Vi i femmans välbekanta
signaturmelodi är ”A Swinging Safari” av och med Bert
Kaempfert?
...åldersgränser (född ”rätt år”)
tillämpats periodvis, för att
stävja fusk och hantera åldersintegrerade skolklasser för Vi
i femman?
...1963 beslutade dåvarande
underhållningschef på radion
Ulf Peder Olrog att man skulle
göra en frågesporttävling för
skolelever i årskurs fem?

Tisdag 12/2
CHARM-kalaset

... 1970 blev Vi i femman även
ett TV-program och de tre
första åren sändes programmet från Stockholm?

Pubar

...1974 flyttades produktionen
till Göteborg?

Kalas

Tisdag 5/2 CCC
A-fiket - Ritpub
Fredag 8/2 Delta
Basen - LV3-pub
Onsdag 13/2 CCC
FortNox - Ritpub

Samarbetspartners 07/08

2

”Visste du att...”

...1984 slutades programmen
direktsändas och därefter har
de alltid varit bandade förutom finalen, som av tradition
är direktsända?
...1997
lämnade
Lennart
Edberg programmet efter att
ha varit domare ända sedan
1964?
...2005 var året då Mark Levengood blev programledare?
...2006 var året då Malin Baryard blev domare?
...2008 avslöjades det att en
förälder i Borås fuskat genom
att sittandes i publiken gestikulera rätt svar till sitt barn
som trots allt svarade fel?
...barn sägs brås på sina föräldrar?
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Cortègepubar!
Ett nytt år innebär en ny Cortège
Committé! CCC-grabbarna har redan
börjat med årets arbete. Även om inte
våren är här så närmar den sig, detta
firar CCC med att bjuda på mat under
de Cortègepubar som ordnas. En
Cortègepub är en trevlig tillställning
där man träffar CCC och annat kul
folk, man får ett ypperligt tillfälle att
fråga frågor som rör Cortègen och ha
en rolig kväll. Under puben kan man
även rita annonser till Cortègeprogrammet. Om man är duktig och ritar
något som vi gillar belönas man med
öl/läsk. Så glöm inte att besöka:
A-fiket tisdagen den 5/2 (lv 3)
FortNox (kemis pub) den 13/2 (lv 4)
Ring 18 45 35, www.cortegen.se.
/CCC

2 för 1 på Operan
Ta med dig en vän och gå på Operans
uppsättning av Macbeth 14/2. Föreställningen börjart 19.30 och erbjudandet gäller för studenter. Uppge
”tofsen” som kod när du bokar på
031 - 13 13 00.
/Tofsen

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

CHARM 2008
Då var det äntligen dags för CHARM
igen. Under två dagar kommer alla
Chalmers studenter få chansen att
träffa 176 utställande företag vilket
är rekord. Det finns i år stora möjligheter att hitta ex-jobb, sommarjobb
eller till och med en fast anställning.
På programmet återfinns intressanta
föreläsningar från bland annat Stora
Enso, SKF och Astra Zeneca, mfl.
Vi får även besök av Per Lindstrand
äventyrare och företagare som bland
annat har rest över stilla havet i luftballong. Han kommer att föreläsa om
sina erfarenheter och äventyr under
tisdagen. Vad som gör detta ännu
roligare är att Lindstrand är gammal
Chalmerist. Vi i CHARMk är väldigt glada och stolta att presentera
CHARM 2008 för er. Ni hittar information om dagarna på www.charm.
chalmers.se .
Väl mött
/Robert Falck
Projektledare tillika
vice AO

Gissa ordet och vinn 100 000 kr direkt!
_RÅGESPORT
upptill

Har du koll på vad som händer ute
världen idag? Är du någorlunda
insatt i de senaste händelserna inom
politik, sport och kultur? Om du svarade ja på de föregående frågorna så
har du, förutom god allmänbildning,
även goda möjligheter till att bli
kung/drottning på tronen av frågesport. Att obehindrat kunna svara på
frågor och briljera med detaljkunskap inför andra, det ger väl ändå
en god känsla? Hur uppnår man då
detta tillstånd av välbefinnande?
Frågesportprogram på TV kan faktiskt vara en del av svaret. Sanningen
är nog den att det på en och samma
gång kan vara både roligt och lärorikt. Lärorikt för att det alltid finns
fakta som man inte visste om och
som man absolut vill veta. Roligt
för att man känner sig smart när man
kan mer än deltagarna i tv-programmen. Detta blir inte minst tydligt när
det är ”kändisveckor” i programmen
och frågemakarna har gjort frågorna
betydligt lättare än mot vad som är
brukligt.
Har du förresten någon gång undrat

om det inte fuskats lite i tv-rutan? Till
exempel vid frågan som är (var) värd
10 miljoner i ”Vem kan bli miljonär”.
Skulle det inte vara frestande att försöka smuggla in sina bästa och smartaste professorskompisar i publiken
och be dem lite diskret tipsa om det
rätta svaret?
Nu är det i alla fall ingen idé, för
detta har helt enkelt redan hänt.
Fusket alltså. En förälder i Borås gav
nämligen sitt barn otillåten hjälp i
tävlingen ”Vi i Femman” genom att
gestikulera med handen om antalet pucklar på en dromedar. Sådant
händer bara i Borås, bara i Borås.
Så när allt kommer omkring, skulle
du klara dig där ute i frågesportsvärlden? Om inte annat så finns det nog
en tävling du skulle kunna ställa upp
i, för du är väl ändå smartare än en
femteklassare?
/F. Modulen

Aspa Barocken!

Vill du ha 5000 kr?

Sök kårledningen!

Chalmers Barockensemble söker nya
medlemmar. Det är ännu inte för sent
att aspa! Under läsvecka 3-4 fortsätter våra våra aspveckor och måndagar
klockan 18:15 har vi våra asp-rep. Vi
är en studentorkester med symfonisk
sättning och söker dig som spelar
stråk, träblås, teaterapa, brass eller
slagverk. Vill du aspa så kom till Vhusets entré måndagar klockan 18:15
i läsvecka 3-4. Hör gärna av dig
innan till b0k@chalmersbarockensemble.se och meddela vad du spelar
för instrument. Naturligtvis går det
bra att dyka upp ändå. Vi bjuder på
fika efter repen.Välkomna!
/Chalmers Barockensemble

Skriv då ner det roligaste du gjort
som chalmerist under det gångna
året. Skicka till Rickard Wilson Sällskapet: tb3jech@etek.chalmers.se
Rickard Wilson Sällskapet är ett
sällskap som främjar chalmeristiskt
skämtlynne och delar ut ett stipendium för dylika bravader. Mer om oss
hittar du på www.fatilar.se
/Rickard Wilson Sällskapet

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

Spex spex spex
Nu har biljettförsäljningen till vårens
förställningar av spexet Frankenstein
startat! Föreställningarna äger rum i
Runan i kårhuset 15 och 16 februari
samt 22 och 23 februari. Biljetter går
att köpa i kuren i kårhuset mittemot
Cremona vardagar 11.30-12.30. På
måndag 4 februari utlovas underhållning av Veraspexets gyckelgrupp i
kårhuset under lunchen!
/Chalmersspexet Vera

Get High on Hot Air
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 -Styret

E-teknologer!
Torsdagen den 14 februari (Lv4) annordnar SNE lärarpubb i Kajsabaren
från kl 17. Ta chansen att få prata
med lärarna på E under avslappnade
former och lyssna till Claes Breitholtz, föreläsare i reglerteknik, som
kommer hålla ett kortare föredrag om
något underhållande och intressant!
SNE bjuder dom 50 första på mat!
Välkomna!
/SNE

Öppet hus på
Radio- och rymdvetenskap
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, radaroch mikrovågsteknik, ...) och vårt nya
mastersprogram. Det blir utställning,
föredrag och diskussioner med forskare och ingenjörer från insitutionen
och företag och organisationer i branschen. Tid: tisdag 5 februari kl 11.30
- ca 17. Plats: EDIT-huset, ”övre
foajén” utanför Café Linsen. Mer
information och program finns på vår
webbsida (www.chalmers.se/rss).
/Magnus Thomasson
vice-prefekt, Radio- och rymdvetenskap

ABChSFG
AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp är en av Chalmers Studentkår
helägd koncern med verksamhet inom
konsult-, restaurang-, café-, konferens-, och bokhandlarbranscherna.
Till detta kommer en nära samverkan
med Chalmers Studentbostäder samt
ett nystartat bolag med verksamhet
inom rekrytering. Vi söker nu dig,
student på Chalmers, som vill skaffa
dig erfarenhet av att leda affärsverksamhet genom en plats i någon av
våra bolagsstyrelser. För mer information är du välkommen att besöka
kårens hemsida. Sista ansökningsdag
är söndag den 15:e februari.
/Företagsgruppen

TarantellaNews
Följ med till Ringhals tisdag Lv 5!
Först bjuds en härlig bussresa ner till
Varberg, väl på Ringhals bjuds lunch
och vi får lära oss allt om kärnkraft.
Höjdpunkten kommer då vi får se
anläggningarna där elen produceras,
detta är något som inte får missas!
Det börjar dra ihop sig för rekrytering
av ny styrelse och vi kommer så småningom ha aktiviteter i samband med
detta. Håll koll på vår hemsida www.
tarantella.chs.chalmers.se för att inte
missa våra event. Vi vill att Du söker
Tarantellas styrelse!
/Tarantella

LoB!
Undrar vem som blinkar och spelar
högt i kårhuset under jämna mellanrum? Vilka idioter som springer runt i
svarta kläder? Vill du veta vad som är
17 år gammalt och inte lämnas orört
på brum? Vet du vad en stortolva är?
Kom ner till Ljud och Bildgruppen
under lunchen och ta reda på det då!
Vi finns på torget!
/HaLob!

Danskväll med Cha cha-kurs
Lördag 23 februari har vi danskväll
med prova-på-kurs i cha cha. Vi
börjar med kursen kl. 18.00-19.30 och
fortsätter sedan med blandad dans till
kl. 23. Ingen föranmälan behövs! Se
www.dance.chs.chalmers.se för mer
information. Välkomna!
/Chalmers Danssällskap

12-13 Februari
ABB AB

Emtunga Offshore AB

Academic Work Sweden AB

Enea Services Öresund AB

Acando

Engineering Data Resources

Adecco

Epsilon HighTech AB

AF Bygg Göteborg AB

Ericsson AB

AGA Gas AB

ESAB

Aker Kvärner ASA

Etteplan Technical Systems AB

Akzo Nobel AB

FB Engineering AB

Alfa Laval

Findwise AB

ALSTOM Power Sweden AB

FMR BEMANNING

Altran

Fortifikationsverket

Amadeus SAS

Fortum

Aros Electronics AB

FS Dynamics AB

Ascom Sweden AB

Göteborg energi

ASKO Cylinda AB

Göteborgs Hamn

ASSA ABLOY Entrance Systems

General

ASSA OEM AB enhet FIX

Sweden AB

AstraZeneca

Gesab Engineering AB

Atlas Copco AB

GETRAG

Awapatent AB

GFI INFORMATIQUE

Banverket

Google

Bengt Dahlgren AB

Grontmij AB

Billerud AB

Handelsbanken

Bombardier Transportation

HeidelbergCement Sweden AB

Borealis AB

Hilti Svenska AB

Bravida

HiQ Göteborg AB

Broccoli Engineering AB

Holmen AB

Bygg-Fast AB

HotSwap Stockholm AB

Cambrex Karlskoga AB

Husqvarna AB

CANEA Consulting Group

IBM Svenska AB

Capgemini

IKEA

Carmenta AB

Jacobs Sverige AB

CB Richard Ellis AB

Jeppesen Systems AB

Chalmers careers service

Kalmar Industries

Chalmers forskarutbildning

Kemira Kemi AB

Chalmersska Ingenjörsföreningen

Kockums AB

Chalmers Teknologkonsulter

Kongsberg Automotive

CIP - Center for Intellectual Pro-

Lantmännen

perty Studies

Lavasoft AB

Cisco Systems

Lear Corporation Sweden AB

CLC Installationsconsult AB

Maersk Sverige AB

Consat Engineering AB

Manpower Professional

Cool Engineering AB

McKinsey & Company

Cybercom Sweden West AB

Mecel AB

Diadrom

Medius AB

E.ON Sverige

Mentice

EA Digital Illusions CE AB

Metso Fiber Karlstad AB

Elan

Metso Paper Karlstad AB

Elkem AS

Metso Power AB

Emerson Process Management

MYDATA

Motors

Powertrain

-

National Instruments Sweden AB

Syntronic

National Oilwell Varco

System Verification Sweden AB

Net Result

Södra

Netlight Consulting AB

Sörman Information & Media AB

Nexans IKO Sweden AB

TANDBERG

NIBE Industrier AB

TAT AB

Nordea

Tele2 Sverige AB

OKK Entreprenør AS

Tetra Pak

Omegapoint AB

TIBCO Software AB

Opera Software

TietoEnator

Orkla ASA

Toyota Motor Europe

Outokumpu Stainless AB

Trelleborg AB

Parker Hannifin AB

Tria

Patent-

Triathlon Consulting Group

och

registreringsverket

(PRV)

Unik resurs i Östergötland AB

Perstorp AB

Vägverket

Pharmadule AB

Västfastigheter, Västra Götalands-

PICON Teknikkonsult AB

regionen

Preem Petroleum AB

Vattenfall AB

Prevas AB

Vitrolife Sweden AB

Proact IT Sweden AB

Volvo Business Services

Procter & Gamble

Volvo Personvagnar AB

Rücker Nord AB

Westinghouse Electric Sweden AB

REINERTSEN Sverige AB

WM-data

Relcon Scandpower AB

WSP

Renova AB

XDIN AB

Saab

ZF Friedrichshafen AG

Saab Automobile AB

Zpider

Sandvik AB

Ångpanneföreningen, ÅF

SCA Hygiene Products AB
SCANIA CV AB
Schlumberger
Semcon Caran AB (Semcon AB,
Caran AB)
Shell
Siemens AB/ Siemens Industrial
Turbomachinery AB
Sigma AB
Skanska Sverige AB
SKF
Skill Studentkompetens AB
Sogeti Sverige AB
Sony Ericsson Mobile Communications AB
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Statens vegvesen
Stora Enso AB
StudentConsulting AB
Studentpoolen Nordiska AB
Svenska Kraftnät
Svenskt Kärntekniskt Centrum
Sveriges Ingenjörer
Sweco AB

