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21/5 - Pride Club. Tillsammans med 
LGBTQ Students Malmö anordnar vi en 
klubb med temat Pride. Kom och dansa 
och låt regnbågen inom dig sprudla av 
glädje! Håll utkik för event på Facebook.

Studentpuben har öppet varje ons-
dag och fredag från 17.00 till 00.00!

MFD FESTIVAL

Fira Malmös mångfald med Student-
kåren i Folkets park! Den 28 maj är 
det dags för Kårens mångfaldsfestival 
Malmö For Diversity! Ta med dina 
vänner och familj för en dag fylld med 
musik, dans, yoga, talare, och mycket 
mer! Behrang Miri, Mamma Dunder 
och Mabel&Claudia är några av da-
gens artister, följ Malmö for Diversity 
på Facebook för mer info! 

“Förena nytta med nöje” - Brunch och före-
läsning med ny kunskap varje söndag kl. 
11-13 , Kårhuset (Bassängkajen 8, Malmö).

Kårens sopplunch!

Du har väl inte missat att Kåren 
serverar vegetarisk sopplunch i Köls-
vinet varje onsdag? Som medlem i Stu-
dentkåren Malmö betalar du endast 15 
kr för soppa, bröd och kaffe. Håll utkik 
på vår Facebooksida timmarna innan 
för att se vilken soppa vi serverar. Ter-
minens sista sopplunch är den 25 maj, 
och då bjuder vi på glass till efterrätt!

Become a Fadder or Buddy!    
Are you a Swedish student, looking to 
meet and make international friends? 
Or maybe an international student, ea-
ger to share your know-how about the 
international student life in Malmö? In 
August 2016, we welcome around 300 
new international students to Malmö 
University, and we are looking for your 
help! Become a Fadder or a Buddy for 
the new students - more info can be 
found on Facebook (ESN Malmö) or at 
esnmalmo.org. 

14/5 Eurovision screening with the 
Union at Kölsvinet. Come cheer your 
country to victory in good company!

ESN

Utrikespolitiska föreningen

Föreläsningar
3/5 - “Politics of images from the Syrian war”
10/5 - “Quo Vadis Turkey?”
17/5 - “Radicalization Processes in Ter-
rorist Groups”

Sociala aktiviteter
13/05 - UF Malmö Sittning 
11/05 - Pub Quiz Champions Night


