
Skitviktigt: Februari

Sopplunch 

Kandidera till Kåren!

Studentpuben är nu öppen varje onsdag 
och fredag kl. 17-00!
6/2 - Klubb DubKulture Radio. Puben 
förvandlas till ett kinesiskt hotell för att 
fira in det Kinesiska nyåret. 
12/2 - Pre-Valentines Day sittning
20/2 - Klubbkväll. Kom och dansa loss alla 
bekymmer hela natten lång!
21/2 - Game Night. En lugn kväll fylld med 
tv-spel och sällskapsspel! 

Varje onsdag erbjuder Kåren en budgetlunch 
i form av vegetarisk soppa inkl. bröd och kaf-
fe i Kølsvinet. Priset är 15 kr för dig som är 
medlem. Medlemskap går att teckna på plats. 

Litteraturstipendiet

24/2 - Samtalskväll med Mattias Gardell 
om hans nya bok “Raskrigaren”. Orkanen 
sal D131 kl.17:00.

Alhambra söker nya styrelsemedlemmar! 
Intresserad? Maila alhambra@karen.mah.se

Alhambra

ESN

Tandem Language Exchange meetings are 
starting again! Join us every Tuesday in 
learning and teaching languages. Email tan-
dem@esnmalmo.org for more info. 

Yoga every Monday in Orkanen - drop in for 
a relaxing start to your week for only 50kr.

Lapland trips in March - secure your tickets 
to the snowy Finnish wonderland. 

19/2 - Copenhagen pubcrawl 

New student? Join the student group:  
“ESN Malmö Exchange and International 
Students Spring 2016”

Nu har du chansen att ansöka om Kårens 
litteraturstipendium – ett bidrag på 500 kr 
som delas ut till 3 medlemmar vid termin-
sstart. Ansök senast 7/2. Läs mer om hur 
du ansöker på malmostudenter.se.

Nytt år, nya tag och dags att välja en ny 
Kår! Vill du vara med och påverka Kåren 
och högskolan? Kandidera till fullmäktige! 
Du kan kandidera mellan den 8 - 21 feb-
ruari. Kandidera och läs mer om valet på: 
val.malmostudenter.se. 

Regnbågsbrunch

Välkommen till HBTQ-studenterna Malmös 
första event! Den 14 februari (Alla hjärtans 
dag) serverar vi gratis brunch i Kølsvinet! 
Kom och ät en god brunch och dela era idéer 
med oss. Brunchen serveras kl. 14:00 - 17:00.

Festmesteriet

MHFF

Är du intresserad av jämställdhetsfrågor 
och feminism? Då är du välkommen att 
vara med på Malmö Högskolas Feminis-
tiska Förenings första medlemsmöte den 
2/2 kl. 17:15 på Orkanen och/eller bli 
medlem genom att mejla ditt namn till 
mhff@karen.mah.se.


