
Skitviktigt : December

Kårens julbord

Glögg med Kåren

Vid kursstart är det ofta många nya 
kursböcker som behöver inhandlas och 
det tär på en redan tunn studentplån-
bok. Nu har du chansen att ansöka om 
Kårens litteraturstipendium - ett bidrag 
på 500 kr som delas ut till 3 medlemmar 
vid terminsstart. Skicka en motivering 
(max 100 ord) på varför just du ska vinna 
till inforum@karen.mah.se senast den 3 
februari. Läs mer på malmostudenter.se.

Den 6 december bjuder Kåren in till tra-
ditionsenligt julbord i Studentpuben! Välj 
mellan två sittningar, kl. 12:00 eller kl. 
19:00. Självklart kommer det att finnas 
vegetariska och fläskfria alternativ. Biljet-
ter säljs i Kårhusets reception. Pris: 50 
kr för kårmedlemmar, 100 kr för Malmö 
högskolas personal.

Festmesteriet

På årets sista Kaffe med Kåren byter vi 
ut kaffet mot glögg! Tillsammans med 
Malmö högskola bjuder vi på glögg och 
pepparkakor för att önska studenter och 
personal en god jul! Den 13 december 
mellan kl 10-14 finns vi på plats på samt-
liga fakulteter. 

Skånederby och basketturnering i Eoshal-
len i lund! IF Academs basketlag möter 
Eos studentbasket den 17 december. 
Matchen startar kl 19:00.

Från kl 17:00 är det 3mot3 turnering, 
öppen för alla. Registrera ditt lag i Face-
bookeventet. Pris 30kr/lag. Mer info på 
Facebook: IF Academ.

IF Academ

10/12 ”Winter Wonderland Club” 
I samarbete med ESN och Urbana Stu-
denter. Under årets julfest förvand-
las  Studentpuben till ett vackert vin-
terland med grym musik och magisk 
julstämning. Kolla in Festmesteriets 
Facebooksida för mer information! 
(Festmesteriet Malmö).

Studentpuben är öppen varje ons-
dag och fredag.

Intresserad av att engagera dig i Fest-
mesteriet? Föreningen har möte varje 
måndag i Studentpuben kl 17.00.

Öppettider 
Studentkårens reception håller julstängt 
mellan den 16 december och den 24 jan-
uari. Vid brådskande ärenden kan du nå 
oss på mail: kansliet@karen.mah.se.

God jul & gott nytt år önskar vi på           
Studentkåren Malmö!

Litteraturstipendiet

Soffprojektet
I januari börjar nya studenter att plugga i 
Malmö, och många av dem kommer inte 
ha en bostad när terminen startar. Vi be-
höver din hjälp att hjälpa dessa studenter! 
Bli volontär i soffprojektet och låna ut en 
soffa/säng i din egen bostad under ett par 
dagar/veckors tid. Du bestämmer själv 
eventuell hyra. Läs mer och anmäl dig på: 
malmostudenter.se/nystudent/soffprojektet

Litteraturstipendiet


