
Skitviktigt : December

Kårens julbord

Glögg med Kåren

Onsdagen den 3/12 serverar vi den sista 
sopplunchen för i år. Vegetarisk soppa 
inklusive bröd & kaffe för endast 15 kr 
för kårmedlemmar mellan klockan 12-13 
i Kølsvinet. Vi kommer självklart fortsätta 
våra populära soppluncher nästa termin!

Den 9 december bjuder Kåren in till 
traditionsenligt julbord i Studentpuben! 
Välj mellan två sittningar, kl. 12 eller 
kl. 19. Självklart kommer det att finnas 
vegetariska och fläskfria alternativ. 
Biljetter säljs i Kårhuset fr.o.m tisdag 
2/12. Pris: 50 kr för kårmedlemmar, 100 
kr för Malmö Högskolas personal.

Julkonsert

Den 12 december kommer Kåren till din 
fakultet. Tillsammans med Malmö högskola 
bjuder vi på bjuder på glögg & pepparkakor 
för att önska studenter och personal en 
god jul! Vi finns på plats mellan kl. 10 - 14.

Årets sista sopplunch
- Föreläsning 2 december: Said Yousif 
Al-Muhafda & Nedal Al Salman, “Bahrain: 
The Forgotten Uprising”

- Resa till Köpenhamn, 3 december. Vi 
kommer besöka UN Women och World 
Food program i UN City. 

- Pubquiz 10 december i Kölsvinet kl 20. 
Tema: Peace, love and understanding. 

- Föreläsning 17 december: Gudrun 
Schyman, “Bringing Feminism to the 
forefront of European Politics”.

UF

Malmös muslimska studentförening 
Alhambra kommer ordna en utflykt med 
massa roliga aktiviteter till Köpenhamn 
den 20 dec. För mer info och anmälan 
kontakta alhambra@karen.mah.se.

Missa inte Malmö Studentkörs årliga 
julkonsert den 18 December kl. 19:00,  
Stadionkyrkan i Malmö.    
      
Mer info finns på malmostudentkor.se

Öppettider 
Studentkåren håller julstängt mellan den 
12 december och den 13 januari. Vid 
brådskande ärenden kan du nå oss på 
mail kansliet@karen.mah.se.

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

Alhambra

Soffprojektet
Många av de nya studenter som kommer 
till Malmö i januari kommer inte ha en 
bostad när skolan börjar. Vi behöver din 
hjälp att hjälpa dessa studenter! Som 
volontär i soffprojektet erbjuder du 
en soffa/säng i din egen bostad under 
ett par dagar/veckors tid. Det är upp 
till dig att själv bestämma eventuell 
hyra. Läs mer och anmäl dig på:  
malmostudenter.se/nystudent/soffprojektet


