Skitviktigt : November
Kaffe med Kåren

Musikpicknick

Kaffe med Kåren anordnas en gång
per månad på din fakultet. Då kommer
Studentkåren ut till din fakultet för att
träffa er studenter. Ditt studentombud
finns på plats och du har chansen 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.

Den 28 november är det äntligen dags för
musikpicknick igen! Ta med din egen picknick
och kom till en fullspäckad musikkväll! De
50 första bjuder vi på soppa.

Datum för nästa Kaffe med Kåren:
4/11 Hälsa & Samhälle (SUS)			
6/11 Teknik & Samhälle (Kranen)		
11/11 Kultur & Samhälle (Gäddan)
13/11 Lärande & Samhälle (Orkanen)

Sopplunch
Du har väl inte missat att Studentkåren
serverar en budgetlunch i form av vegetarisk soppa varje onsdag kl 12 i Kølsvinet!
Priset är ynka 15 kr inkl. bröd och kaffe.
Endast för medlemmar. Håll utkik på vår
facebooksida på förmiddagen för att veta
vilken soppa som serveras!

Kølsvinet
Kølsvinet är Studentkårens lokal på
Bassängkajen 8. Lokalen finns till för dig
och här kan du plugga, hänga med dina
kursare, dricka gratis kaffe, låna en bok
och surfa på trådlöst nätverk. Här finns
alltid Kåren på plats om du har några
frågor om ditt medlemskap eller dina
studier. Kølsvinet är öppet tisdag - fredag
mellan 10-16. Välkommen!

Vi startar 18:00 med öppen scen för de
som vågar! Första bandet spelar 19:00.
Plats: Kølsvinet, Bassängkajen 8		

Mahskara
Vill du vara med och skapa Sveriges snyggaste
studentmagasin? Hör av dig till chefred@
karen.mah.se. Mahskara är studenttidningen
som är öppen för alla oavsett om du vill
skriva, fota eller formge. Inga förkunskaper
krävs. Alla är välkomna!		

Engagera dig!
Att engagera sig i Kåren är inte bara roligt,
utan även ett utmärkt sätt att träffa nya
vänner och skaffa dig viktiga erfarenheter
inför ditt kommande arbetsliv. Läs mer om
hur du kan engagera dig på malmostudenter.
se eller kontakta ditt studentombud.

UF Malmö
4/11: Föreläsning med Jan Öberg där han
diskuterar situationen i Ukraina: “Ukraine
- A Broader Conflict Diagnosis”
9/11: Filmkväll
12/11: Pub quiz i Kølsvinet kl 20:00.
20/11 - 23/11 Model united nations of
Malmö (MUNOM)

