
Skitviktigt : December

Kårens julbord

Glögg med Kåren

5/12 ESN Malmö Santa Glow Party 21:00 
in Kölsvinet. Guaranteed glowing, dance-
worthy music and a ‘secret santa’ gift swap! 
See the event on Facebook for more info.

Den 8 december bjuder Kåren in till tra-
ditionsenligt julbord i Studentpuben! Välj 
mellan två sittningar, kl. 12 eller kl. 19. 
Självklart kommer det att finnas vegetar-
iska och fläskfria alternativ. Biljetter säljs 
i Kårhuset fr.o.m onsdag 25/11. Pris: 50 
kr för kårmedlemmar, 100 kr för Malmö 
högskolas personal.

Festmesteriet

På årets sista Kaffe med Kåren byter vi ut 
kaffe mot glögg! Tillsammans med Malmö 
högskola bjuder vi på bjuder på glögg & pep-
parkakor för att önska studenter och per-
sonal en god jul! Den 10/12 är vi på Hälsa 
och samhälle och den 11/12 Orkanen och 
Niagara. Vi finns på plats mellan kl. 10 - 14.

ESN Malmö

2 december Julfest kl. 18-21 i Kölsvinet. 
Fenix och Naturskyddsföreningen har 
julfest med temat ägodela - delandets 
ekonomi. Kvällen bjuder på pepparkaks-
bakning, julquiz, gör dina egna julklappar 
- kemikaliefritt schampoo eller tvål t.ex.

8 december Film: Cowspiracy, kl. 18.00, Or-
kanen sal E439. Efter filmen blir det diskus-
sion och vegansk fika. Gratis och öppet för alla. 

Fenix

Alhambra håller en studiecirkel i kommu-
nikativ arabiska varje onsdag kl 17:00 på  
Orkanen i sal C233. För mer info kon-
takta alhambra@karen.mah.se.

1-19/12 går all dricks oavkortat till Musik-
hjälpen! Digital bössa: bossan.musikhjal-
pen.se/insamling/festmesteriet-malmo 

12/12 Julsittning & Tomtefest Efter julsitt-
ningen blir det terminens sista brakfest, 
ta med alla ni känner! Håll utkik på face-
booksidan för anmälan till Julsittningen!

16/12 Pubkväll för Musikhjälpen. Quiz, 
önskebrunn, go’ musik och som vanligt 
mat och dryck för billiga priser. Kom och 
stötta Musikhjälpen!Öppettider 

Studentkåren håller julstängt mellan den 
17 december och den 19 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 terminen 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


