floffa

Kultur
Bio
19/2 The assasination
of Jessie James...
23/2 PU arrar jazzkväll i Kyrkan, Kårhuset. Livejazz, whisky
och finöl. Inträde
60kr. Från klockan 20.

Kalas
21/2 H6 arrar pub på
Lindholmen
22/2 Beachgasque
23/2 Beachgasque
29/2 Skottlandsgasque

”Visste du att...”

... det kostar 750:- att cykla
utan cykellampa?
... en cykellampa kostar 40:-?
... cykla utan belysning är en
dålig affär?
... polisen ger dig en lampa
efter att du åkt fast?
... om de hade givit den till dig
innan du åkte fast hade du
sparat 750:-?
... cykelhjälm är en billig livförsäkring?
... barn är mjuka och bilar är
hårda?
... cykelhjälm bör användas!

Kära Floffa,
När jag var på Gasquen häromveckan så tyckte jag att jag såg Fantomen. Kan det stämma?
/Nyfiken

Kära Farbror Modulen,
Jag har flera gånger sett att ni har
en toalettstol vid floffarutan. Den är
förvisso fin, men vad gör den där?
/Frågvis

Kära Nyfiken,
Det måste ha varit en dubbellgångare som du såg. Fantomen finns inte
på riktigt, fråga en F:are.
/F. Modulen

Kära Frågvis,
Om du faktiskt har läst de nummer
med den ovan nämnda, tillika
utmärka, porslinspjäsen så förstår
du.
/F. Modulen

Tjaba!
Var är vintern?

/Svettig student

Kära Svettig student,
Farbror Modulen undrar detsamma
och ämnar kontakta John Pohlman
för att reda ut det hela.
/F. Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se
Sök kårledningen!

Samarbetspartners 07/08

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 kårled-

ning, tveka inte att skicka ett
mail till valberedning@chs.
chalmers.se med personligt
brev och CV senast den 22
februari!
/Kårledningen
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Satsning på trygghet & säkerhet på campus Lindholmen
På kvällen tisdagen den 26/2
genomförs en trygghetsrundvandring på och omkring campus
Lindholmen. Syftet är att identifiera faktorer i utomhusmiljön
som kan förändras för att skapa
en tryggare omgivning. De
parter som kommer att delta är
Chalmers Studentkår, kommunen, Lundby stadsdelsnämnd,
fastighetsägarna samt Chalmers
m.fl. Om man är intresserad av
att delta eller har åsikter om vad
som bör uppmärksammas under
rundvandringen, kontaktar man
Sociala enhetens ordförande på
so@chs.chalmers.se, alternativt
031/070-772 39 18. Mer information om trygghetsrundvandringar
finns på www.tryggaremanskligare.goteborg.se
/Jakob Stigson, SO

Saker du inte visste du ville ha
Du har sett dem och erkänn, du vill
ha dem! Vad vi talar om är naturligtvis alla undergörande maskiner som
säljs via TV på tider då du borde vara
på föreläsning. Elektriska skärp som
gör att du får strandens snyggaste
sexpack, biceps som utmanar Arnold
Schwarzeneggers, en jämn och fin
solbränna och ett Hollywoodleende.
Men, förutom dessa mirakelmedel
finns det ting som faktiskt underlättar din vardag. I egenskap av konsumentvägledare har Farbror Modulen
tagit på sig ansvaret och för din räkning sållat agnarna från vetet. Resultatet av en lång tids muskelbyggande
utan att svettas och lärande utan att
studera är två fantastiska ting som
kan revolutionera din vardag. Vad vi
talar om är riskokaren och lökhackaren. Den förstnämnda har redan varit
på bild tidigare i det här forumet och
redan då fått världen att häpna med
sin enkla, men ändå magiska funktion. Den kokar ris. ”Visst”, tänker
du, ”men det har jag gjort sedan jag
var tre äpplen hög. Det är väl inget
svårt med det”. Ack, vad du bedrar
dig! Uppmätning och tidspassning
kan vara förrädiskt; säg vem har väl

inte brännt fast riset och tvingats viga
kvällen åt att skrubba kastrull? Farbror Modulens uppmaning är därför
som följer: Köp en riskokare, häll i
vatten och ris enligt tydligt angivna
mått och sätt i sladden. När riset är
klart går riskokaren (utan din inblandning) över till ett värmeläge och det
kvittar lika om du hämtar riset efter
30 min eller tre timmar. Försök det
med en kastrull!
Den magiska prylen nummer två är
lökhackaren. Som en förvuxen äggdelare med ett rutnät av rakbladsvassa
knivar (tänk Resident Evil, fast med
stål istället för laser), befriar den dig
i ett hack från den mest tidsödande
uppgiften vid matlagning. Valet är
ditt: Antingen stå vid spisen och gråta
över lök i evigheter innan du sätter på
och bränner vid riset eller hacka allt
med två hugg per lök för att sedan
kunna servera ett ris värdigt vilken
kinakrog
som
helst.
Kostnad
tillkommer dock
för sexpacket.
/F. Modulen

Violin? Trombon? Phat?
Oboe?
Spelar du något av ovanstående
instrument? Spelar du något annat
stråk-, brass-, adekvat- eller träblåsinstrument? Vill du hålla igång dina
musikaliska talanger samtidigt som
du träffar nya roliga människor, åker
på turnéer och studentorkesterfestivaler eller festar? Då är Chalmers
Barockensemble orkestern för dig.
Vi spelar våra egna, studentikosa,
arrangemang med den klassiska
musikens ”greatest hits” under devisen ”Musik att skåda”. Kom på något
av våra rep på måndagar klockan
18:15 i VV11 eller kontakta oss på
info@chalmersbarockensemble.se.
Hoppas vi ses!
/Chalmers Barockensemble

Aspa FestU
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

Cortègens ABC
Vid det här laget kanske du har hört
talas om Cortègen, det bästa som
hänt dig någonsin? För att underlätta
för just dig har Chalmers Cortège
Committé Det stora nöjet att presentera Cortégens ABC, din fackla i vintermörkret.
A: Anmäl dig till Cortègen, Har du
inte gjort det när du läser detta är du
redan sent ute. Men misströsta inte,
för CCC är barmhärtiga och kan ta
emot anmälningar ett tag till.
B: Börja sälja Cortègeprogram, programsläppet är den 8e april. har du
väl kommit igång att sälja går det hur
lätt som helst.
C: Cortègebygge! Njut av tio underbara dagar fyllda av sol, hammare,
spik, färg, öl, läsk, tävlingar, prisar,
byggande, stämning, bygglåt, öltält,
liveband, gasque, sittningar och förstås mycket mycket mera.
Har du följt punkt A och B ordentligt
är det dessutom helt gratis och allt du
behöver göra är att njuta av folkets
jubel när du tågar genom Göteborgs
gator med 250000 jublande åskådare.
CCC står för allt material du kan
tänkas behöva och lite till. Anmälningar kan lämnas i lådan för skamliga förslag utanför kårrestaurangen,
eller direkt till oss. Du känner igen
oss på de vita rockarna. Lättast träffar
du oss på Cortègepubsfinalen i John
L´s Pub som kommer äga rum 21/2.
Har du frågor så tveka inte att fråga
oss, eller gå in på www.cortegen.se
Byggkramar!
/CCC
Förvirrade Ring 18 45 35

Vill du ha 5000 kr?

MK

Danskväll med Cha cha-kurs

Skriv då ner det roligaste du gjort
som chalmerist under det gångna
året. Skicka till Rickard Wilson Sällskapet: stipendie@fatilar.se eller fyll
i webformuläret på vår hemsida.
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

Hej alla unga och gamla! De nya
medlemmarna i Mottagningskommittén har nu börjat sitt arbete inför
mottagningen för de nya studenterna
hösten 08. Har ni några förslag,
funderingar eller frågor om mottagningen så skicka gärna ett mail på
info@mk.chs.chalmers.se eller kom
förbi vårt rum en våning ned i Kårhuset, ni kommer snart känna igen oss
på våra vackra reflexgula kläder!

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. Minikurser i gillesdans och schottis senare under kvällen. Ingen föranmälan behövs! Se
www.dance.chs.chalmers.se för mer
information. Välkomna!

/Rickard Wilson Sällskapet

Nyårskonsert med Chalmers
Barockensemble den 5 april!
Den 5 april håller Chalmers Barockensemble sin traditionella nyårkonsert för att fira in år 323 efter Bach.
Konserten kommer att gå av stapeln
på eftermiddagen i Lingsalen på
STUDS. Boka redan nu in denna dag
för en konsert med barock musik(!)
att skåda. Mer info kommer närmare
konsertdagen.
Välkommna!
/Chalmers Barockensemble!

IAESTE informerar
Ska du söka utlandspraktik med
IAESTE i år? I så fall behöver du en
underskrift från kommittén, som godkänner din ansökan. Under läsvecka
fem kommer det finnas en representant på IAESTE:s rum i kårhuset.
Observera att 22:a februari är sista
ansökningsdagen. För mer info, kolla
in www.iaeste.se/goteborg eller mejla
till info@iaeste.chs.chalmers.se

/Chalmers Danssällskap

Glöm ej:
19/2 kl 17.30 MoS 2
27/2 kl 17.30 MoS 3
Många Kramar!
/MK 2008

/IAESTE

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!
/CBC

Join CSS
Wanna save the world? Join CSS Chalmers Students for Sustainability!
www.css.chs.chalmers.se, board@
css.chs.chalmers.se
New members are always welcome.

PU-aspning

/CSS

Vill du arrangera konserter, provningar och bio? 20/2 drar PUs aspning igång med en infokväll klockan
18 på föreningstorget. Hela aspschemat finns på vår hemsida www.
pu.chs.chalmers.se
/PUss

Skidresa till Hemsedal
Den 24-27 april drar vi till Hemsedal
som i år har rekordmycket snö. Priset
är 1950:- (medlemsavgift +40) och
inkluderar resa, boende och liftkort
för tre dagar. Läs mer om resan och
anmäl dig snarast på www.cas.chs.
chalmers.se
/Chalmers Alternative Sports

Du kan numera även läsa Modulen på
internet. Gå till www.modulen.
chs.chalmers.se.

