
Skitviktigt Maj
SUM

Sommarstängt

Från den 5 juni stänger vi Kårens        
reception, & Kølsvinet för sommaren.                                                                                
Du kan fortfarande nå oss via mail på: 
receptionen@malmostudenter.se

Glad sommar önskar vi på 
Studentkåren Malmö!

Tycker du om att skriva, fotografera, 
eller illustrera? Bli en del av SUM´s 
redaktion & skapa Sveriges snyg-
gaste studenttidning! Anmäl ditt       

intresse till sum@malmostudenter.se  

Sopplunch

Musikpub 18/5

Du har väl inte missat att Kåren 
serverar vegetarisk sopplunch i Køls-
vinet varje onsdag? Som medlem i      
Studentkåren Malmö betalar du en-
dast 15 kr för soppa, bröd & kaffe. Håll 
utkik på vår Facebooksida dagen in-
nan för att se vilken soppa vi serverar.                                                                                                   
Terminens sista sopplunch är den 16 
maj, & då bjuder vi på glass till efterrätt!

Malmö Studentkör, MaSK kommer                     
att ha Vårkonsert den 5 maj i                                                                       

Stadionkyrkan i Malmö,                                              
&  i  St Laurentii kyrka i Lund den 
6 maj, båda kl. 16:00. Välkommen 
att vara med & sjunga med Malmö 

Studentkör, repetitioner är onsdagar 
kl.19:00-21:00 i OR:B342. 

Vill DU vara en del av Insparken 2018, 
och se till att höstens nya studenter 
får bästa möjliga välkomnandet till 
Malmö universitet? Anmäl dig som 
fadder för Insparken HT18. För mer 

info och anmälan kontakta: 
mauinspark@malmostudenter.se

Så var det dags för terminens sista 
Musikpub tillsammans med Fest-
mesteriet! Detta vill du inte missa, 
studentvänliga priser i baren. Insläpp 
från kl. 19:00 & det första bandet bör-
jar spela kl. 20:00. Inträdet är gratis 
& alla över 18 år är välkomna! Back 
to reality & Forgetting Yesterday 
är de band som kommer att spela. 
Plats: Studentpuben, Bassängkajen 8.

Insparken HT18

LGBTQ

Malmös studentförening LGBTQ kom-
mer att ha ett Pub quiz tillsammans 
med Amnesty studentgrupp den 9e 

maj med temat LGBTQ.
 LGBTQ har också en  “Testing Day” 
den 15e maj kl.13:00-15:00, i Kølsvi-
net, Bassängkajen 8. Då kan du testa 
dig för klamydia, gonorré, syphillis 
& HIV. Testerna är kostnadsfria! Det 

finns fika &
ALLA ÄR VÄLKOMNA- DROP IN.

Läs mer info på Facebook: lgbtqsm

Studentkör  Vårkonsert


