Kultur

Kultur finns överallt!

Kalas

14/3 Eftertentaraj!
(M-SEX)
15/3 St Patrick’s Day,
ett arr av SNOK. Start
kl. 17.00, Verum.

”Visste du att...”
...det finns ungefär 10 000 studenter på chalmers?
...engagemang inom sektion
eller kår är hur kul som helst?
...alla som är medlemmar i
Chalmers Studentkår får engagera sig?
...engagemang utöver studierna
är en CV-boostning?
...du skall söka FuM?

floffa

Kära Floffa!
Det är en fråga som har legat och
gnagt. Lustigt att jag skulle använda
just ordet ”gnagt”... Det är nämligen så att min fråga är följande:
Kan Stålmannen fila naglarna?
Följdfråga: Kan Stålmannen bita
på naglarna? Stålmannen skall ju
vara oförstörbar, det innebär naturligtvis att ävan hans naglar skulle
vara oförsörbara. Är det då så att
han kan slipa sina naglar med en
träbit belagd med klister och sand?
Skulle inte tro det! Eller? Hur är det
då med Stålmannens nagelbitande?
Oförstörbara tänder möter oförstörbara naglar. Vad händer? Snälla
Farbror Modulen, hjälp mig bringa
klarhet i det hela!!
/Frågvis, förvirrad Teknolog!

Förvirrade Teknolog!
Det är inte alls något konstigt eller
märkvärdigt med Stålmannens
naglar. Som alla mycket väl vet är
naglar uppbyggda av döda celler.
Tänder, däremot, är levande i allra
högsta grad. Med tanke på att en död
Stålman inte skulle vara en osårbar
Stålman, utan en i allra högsta grad
sårbar Stålman, ger detta att de
döda cellerna i naglarna går alldeles
utmärkt att fila eller bita ner!
/Farbror Modulen

floffa@modulen.chs.chalmers.se

Samarbetspartners 07/08

Håll i hatten, snart är RASP #144 här med ännu en dos av
allvar och städat skämt.
/RASP-redax
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Vad vet du om FuM, och varför?

För att kunna förklara detta på
bästa sätt behöver man först
definiera vad kåren, kårstyrelsen (KS) och fullmäktige (FuM)
är för något. Man skulle kunna
förklara det som att kårstyrelsen
styr den dagligvarande driften

eventuellt dig) som har kandiderat (med andra ord anmält sitt
intresse och blivit godkända av
valnämden).

medan fullmäktige bestämmer
vilken riktning kåren önskar ta.
Kåren är då alla de små rättigheter och regler som du som student har rätt till
att utnytja och
rätta dig efter.
De personer som
utgör FuM består
av de medstudenter
(och

uppfylla för att ha möjlighet att
vara aktuell som FuM-kandidat.
dessa är:
1. Se till att du är fullvärdig
medlem i Chalmers Studentkår.
2. Hitta 5 medlemmar i Chalmers Studentkår som är villiga
att nominera dig. Dessa personer får inte nominera fler än en
person.
3. Registrera dig som kandidat

Det finns ett par grundkrav som
du som student med lätthet kan

och lämna in blanketten till Kårexpeditionen eller till Valnämnden.
Förutom detta så bör du även
bestämma om du vill kandidera
som oberoende kandidat eller

tillhöra ett valförbund. Vill du
tillhöra ett valförbund så måste
även detta registreras men mer
info om detta hittar du på kårens
hemsida under ”organisation ->
FuM-val 2008,
Kan du så kan jag så kan flera,
kandidera.
/Valnämden, inte så lite filtrerat
genom Farbror Modulens öra

Umgås med QQ7
Kom och häng med oss i QQ7 på
Golden I nästa läsperiod. Puben är
självklart öppen under pubrundan
mellan 19.00 och 03.00. Annars kan
ni komma förbi torsdagar läsvecka 35 efter 19.00.
Vörda Bond!

Lär dig dansa quickstep!

Vill du ha 5000 kr?

Chalmers Studentkårs Vårbal

TOFSEN BEHÖVER DIG!

Känner du årets loser?

Danskväll med quickstepkurs 15/3!
Lördag 15 mars ordnar Chalmers
Danssällskap danskväll med en
prova-på-kurs i den snabba och
roliga dansen quickstep. Vi börjar
med kursen kl. 18 och fortsätter
med blandad dans från ca 19.30. För
information om lokal, priser m.m. var
vänlig se vår hemsida www.dance.
chs.chalmers.se. Välkomna!

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

Lediga platser:
Chefredaktör - Heltidsarvoderad,
1 år. Arbetsuppgifter: leder redaktionen och sköter distributionen av
tidningen. Tidningen kommer ut 6
gånger per år (3 per termin). Som
förmån ingår ett stort kontor på tredje
våning i kårhuset.

/Chalmers Danssällskap

/Rickard Wilson Sällskapet

Lördagen den 3 maj 2008 anordnas
Chalmers studentkårs och Marskalksämbetets årliga vårbal. Chalmerister
såväl som icke-chalmerister är varmt
välkomna till detta evenemang, ett
av Chalmers finaste kalas. Biljetter
kommer att säljas under luncherna lv
3 och lv 4 i kårhusen på Johanneberg
och Lindholmen. För mer information se www.marskalk.chs.chalmers.
se/. Vid frågor kontakta gärna oss på
marskalk@marskalk.chs.chalmers.
se. Välkomna!

CL(TM) delar i år ut ett stipendie till den student i årskurs 1 eller
2 som under det gånga läsåret på
bästa sätt lyckats kombinera ett förlorarbetéende med chalmersstudier
på ett någorlunda förtjänstfullt sätt.
Stipendiet delas ut vid en cermoni
under årets Symposium som för 10:
e året i rad går av stapeln under cortégeveckan. Skicka in din nominering
med en ordentlig motivering och
kontaktuppgifter till
55@chalmerslosers.com

/QQ7

Visste du att du även kan läsa Modulen online? Surfa in på
www.modulen.chs.chalmers.se!

MK informerar!
MK-Disclaimer
Vi vill be om ursäkt till oss själva
för föregående veckas missvisande
modultext. MK:s kläder är naturligtvis inte reflexgula utan blågula med
reflexer. Till detta hör svarta tröjor
med silvertryck.
Glöm ej:
4/3 - MoS4 17.30. Senast anmälan till
nollk-utbildningen 26/3 - inlämning
bastubokningsval
2/4 - MoS5 17.30 (BB)
/MKram

Get High on Hot Air

Är du sugen på att flyga varmluftsballong på riktigt? Vill du 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!

Slackline

/ CBC

Har du testat att gå på en svajande
lina? Inte? Det är lättare och roligare
än du kan tro! Så snart solen tittar
fram så spänner vi upp lite linor på
Chalmersområdet för att tentaflykta,
balansera och hoppa!
/Chalmers Alternative Sports - alltid
nåt på gång!

/Marskalksämbetet

Violin? Trombon? Phat?
Oboe?

Balliancen slår på stort!
AllianceOrchestret fyller 60 år och
Chalmersbaletten fyller 45 år och vi
vill att du kommer och firar det med
oss. Den 12 april blir det en stor jubiléumssjåv i Göteborgs konserthus.
För bara 100 kr har du möjlighet att
uppleva en sjåv full av dans, marschmusik och gückel. Ta med ett par
kompisar och se en sjåv som du sent
kommer att glömma. Du är varmt
välkommen!
/Alliancen & Chalmersbaletten

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.
Den 5 april håller Chalmers Barockensemble sin traditionella nyårkonsert för 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!

Marskalksämbetets aspning
Vill du anordna Chalmers vårbal eller
få chansen att åka till Nobelmiddagen? Den 3 april 17.30 är Du hjärtligt
välkommen till Marskalksämbetets
första aspmöte. Det kommer äga rum
i marskalksrummet på föreningstorget
i källaren i Kårhuset. Denna kväll har
Du chansen att ställa alla dina frågor
till oss. Vi kommer att bjuda på lät�tare tilltugg. För mer information se
www.marskalk.chs.chalmers.se/.
Välkomna att aspa!
/Marskalksämbetet

Annonschef - Är ansvarig för all
annonsförsäljning i Tofsen och Modulen. Uppdraget är arvoderat till 20%.
I uppdraget ingår även redaktionellt
arbete (bland annat fixa fester).
Skicka din ansökan med personligt
brev och CV till:
valberedningen@chs.chalmers.se

/Chalmers Losers

Tofsen söker också:
Layoutare - Som person är du noggrann och tycker om att sitta länge
framför datorn. Fördel ses till de som
arbetat med Indesign förut. Arbetsuppgiften är att klistra ihop text med
rubrik och bilder så att det blir en
färdig enhet.
Redaktionsmedlem - Som person är
du ansvarsfull, rolig och framför allt
trevlig. Fördel ses till dem som har en
viss kreativ ådra. Personen får medverka på möten, fotografera, skriva
eller illustrera (det är ett mycket fritt
och stimulerande arbete).
Skriv till oss och berätta om dig själv.
Skicka din ansökan till:
chefred@tofsen.chs.chalmers.se
/Tofsen

Spex, spex, spex
Förberedelserna för nyrekryteringen
till nästa års upsättning av Chalmersspexet Vera är igång. I början av läsperiod 4 kommer två spexbarer att
arrangeras där alla studenter kan söka
till våra olika poster såsom skräddare,
författare, casseur, musiker, ensemblist m.m. Varmt välkomna!

Wanna save the world? Join CSS
- Chalmers Students for Sustainability! For more info, please visit our
website: www.css.chs.chalmers.se,
or send an email to board@css.chs.
chalmers.se. Welcome!

/Chalmersspexet Vera

/CSS

Save the World

Din sena lilla cortegebyggare,
vi älskar även dig!
Sitter du klämd mellan ett vagnshjul
och en ide som du inte riktigt kunde
realisrea i tid? Sitter du och gråter för
att dina kompisar redan har anmält sig
till en vagn och du inte hann skriva
under med ditt namn i tid? Gör du det
så kan vi meddela att det finns ytterligare en tidsrymd för sena bidrag till
årets cortege. Det enda som krävs av
dig är att du skickar ett mail till ccc@
cortegen.se och förklarar ditt trångmål. Vi kan efter åratal av prövande
konstatera att ett cortegebyggande är
det roligaste man kan göra under sin
chalmerstid.
/Chalmers Cortège Commitè

