
Skitviktigt : Oktober

Sopplunch 

Feministiska föreningenKaffe med Kåren
Kaffe med Kåren anordnas en gång per 
månad på din fakultet. Då har du som student 
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 på din fakultet: 

Feministiska föreningen (MHFF) söker 
studenter som vill engagera sig i föreningen! 
Maila namn och personnummer till mhff@
karen.mah.se för att bli medlem och 
skriv ut i mailet om du vill engagera dig 
mer utöver det. Under hösten kommer vi  
bl.a. att anordna en pubkväll med femi-quiz 
och en föreläsning om kvinnors historia 
i akademien med Anna Valsamidis. Vi ses!2/10 HS, 7/10 TS, 8/10 LS, 9/10 KS

ESN Malmö invites you to a VISA-free 
trip to St. Petersburg (20/10-26/10) and 
to enjoy Finnish Lapland (21/11-27/11 
and 29/11-05/12). 

For more information visit esnmalmo.org

Du har väl inte missat Kårens populära 
sopplunch? Varje onsdag kl 12 serverar vi 
vegetarisk soppa i Kølsvinet. Priset är 15  kr 
inkl. bröd och kaffe. Endast för medlemmar. 

Musikpicknick 
Ta med dig din egen picknick och kom till 
en fullspäckad musikkväll! 

Vi startar 18:00 med  öppen scen för de 
som vågar! Första bandet spelar 19:00.

När: Fre 24 oktober

Plats: Kølsvinet, Bassängkajen 8 

ESN

7 oktober: PeaceWorks Workshop 
How can young people effectively get involved 
in issues of global justice? Få hjälp och tips 
med hur du kan engagera dig i internationella 
fredsfrågor. 

10 oktober: Filmvisning   
Filmen Free China - The courage to believe 
visas klockan 15:00.

14 oktober: Föreläsning om Afghanistan 
av den tyska Afghanistanexperten Thomas 
Ruttig.

UF Malmö

Studentpuben är öppen varje onsdag 
och fredag kl. 19- 00.

Onsdags klubb den 1/10, 15/10 och 
29/10. Öppet 23-03

Halloweenfest Den 29/10 är det dags för 
den årliga halloweenfesten, en av höstens 
roligaste klubbkvällar! Tävling för bästa 
utklädnad med fina priser.

Festmesteriet 


