
Skitviktigt : Oktober
Kaffe med Kåren

Kaffe med Kåren anordnas en gång per månad 
på din fakultet. Då har du möjlighet att göra din 
röst hörd och berätta för oss vad du tycker 
behöver förbättras på högskolan. Dessutom 
bjuder vi på fika och information om vad som 
är på gång på Kåren. Vi är på plats mellan 10-
14. Datum för Kaffe med Kåren i Oktober:

Join ESN’s very own Cottage Weekend - a 
chilled experience in the Swedish nature - 
14/10 - 16/10!

The Sea Battle is back! Over 2000 students 
from 5 countries on a cruising journey to see 
two capitals (Tallinn and Stockholm) - 13 - 16/11.

Relaxing yoga every Thursday 18:00 - 19:00 
at Orkanen room C127. 50kr (members) / 
70kr (non-members) per class.

More information about all events: “ESN 
Malmö” on Facebook or esnmalmo.org.

Du har väl inte missat Kårens sopplunch? Ons-
dagar kl 12 serverar vi vegetarisk soppa i Køls-
vinet. Priset är 15  kr inkl. bröd och kaffe. Sop-
plunchen är endast för kårmedlemmar, men 
du kan alltid teckna ditt medlemskap på plats!

Join the Glee Club! The Glee Club is a cultural 
and performance arts association for people 
who want a creative space to do cultural ac-
tivities as well as the Arts (Singing, dancing, 
theatre, film etc..). The Glee Club meet every 
Friday at 16:00 in the Student union building, 
Bassängkajen 8.  Welcome!

Contact: gleeclub@karen.mah.se 

GLEE CLUB

Unna dig efter en lång skoldag! Studentpuben 
är öppen onsdagar och fredagar från 17.00 till 
00.00 och varje onsdag är det pubquiz med nytt 
tema varje vecka.

Lördagen den 29/10 är det dags för en magisk 
halloweenklubb! Följ Festmesteriet på Face-
book för mer info (”Festmesteriet Malmö” och 
”Studentpuben Malmö”).

Sugen på att delta i planeringsstadiet? Kom på 
ett måndagsmöte! Varje måndag kl 17 i Stu-
dentpuben – med gratis fika!

Festmesteriet 

ESN MalmöFrukost är dagens viktigaste mål, men som 
student är det inte alltid man har råd med ett 
rejält morgonmål. Särskilt inte dagarna innan 
CSN när plånboken gapar lika tom som kylskå-
pet. Den sista tisdagen innan CSN varje månad 
serverar vi därför frukost för ynka 10 spänn 
(endast för medlemmar). Nästa Studentfrukost 
är den 18/10 mellan kl. 9:00 - 11:00 i Kølsvinet!

Studentfrukost

Sopplunch 

18/10 Niagara, 19/10 Hälsa och samhälle, 

20/10 Orkanen, 25/10 Gäddan.

Den 28 oktober är det äntligen dags för 
musikpicknick igen! Ta med din egen pick-
nick och kom till en fullspäckad musikkväll! 
Vi startar 18:00 med öppen scen för de som 
vågar! Uppträder gör Jacob Delén, Band 48 
The True och Back to reality. Plats: Kølsvinet. 

Musikpicknick


