
Skitviktigt : November

Sopplunch

Kaffe med Kåren

Du har väl inte missat Kårens vegetariska 
sopplunch som serveras varje onsdag kl 
12 i Kølsvinet! Priset är ynka 15  kr inkl. 
bröd och kaffe. Endast för medlemmar 
och endast kontant betalning. Håll utkik 
på vår Facebooksida på förmiddagen för 
att veta vilken soppa som serveras!

UF Malmös föreläsningar under november:

3/11 Viktor Romanoff, Introduction to 
Central Asia: Developments and Chal-
lenges of the Independent Era

10/11 Holly Snaith, Brexit: Continental 
Consequences

22/11 Felix Unogwu, Radicalisation pro-
cesses 

24/11 Palestinian Ambassador to Sweden: 
Ms Hala Husni Fariz Odeh

För mer info följ UF Malmö - Association 
of Foreign Affairs på Facebook.

11th November: Glow in the Dark- party 
is back! Join us from 22:00 in Kölsvinet for 
a good time (and a charity bake sale!)

18th November: CPH Pubcrawl vol 2. 
Missed the first edition? Want to do it 
again? The second round is coming up and 
tickets are available now! 

For more information, see “ESN Malmö” 
on Facebook or visit: esnmalmo.org 

Studentfrukost

UF Malmö

ESN Malmö

Den 25 november kör vi terminens sista 
Musikpicknick på Studentkåren! Ta med 
din egen picknick och kom till en full-
späckad musikkväll! Vi startar 18:00 med 
öppen scen för de som vågar! Banden 
som spelar är: Alphabet Town, Elin & Ja-
cob, Public Servant, och Spökstad. Musik-
picknicken är öppen för alla så du är även 
välkommen att ta med en vän som inte är 
student!

Musikpicknick

Kaffe med Kåren anordnas en gång per 
månad på din fakultet. Då har du möj-
lighet 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: 

15/11 Niagara 

16/11 Orkanen

17/11 Hälsa och samhälle

24/11 Gäddan

Kåren ser till att du slipper gå hungrig till 
föreläsningen! Den sista tisdagen innan CSN 
varje månad serverar vi våra medlemmar 
Studentfrukost för ynka 10 spänn.  Nästa 
Studentfrukost är den 22/11 mellan kl. 9:00 
- 11:00 i Kølsvinet! Endast kontant betalning!


