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Ordförande har ordet.

Hej på er alla! Det har hänt en hel del sen sist jag hade ordet. För att ta upp några av dom större tillställningarna
vi ordnat, hade vi här i mars Filicia´s XI årsfest, Pre-Pampas sitzen och för att ta upp dom ”mindre” hade vi ju en
trevlig pidrokväll nere i Filicia Castle och vecka 15 ett Lan-party. På kommande har vi ännu Sjukis vs Technis
sitzen vid Fontana som jag ser fram emot. Vi får hoppas att den blir en lyckad kväll så att vi kan ta den på nytt
nästa år, fast vi ska väl avverka den här gången nu först före man ser så långt framåt i tiden.

Jag kan väl ta och berätta lite om min erfarenhet från årsfesten. Det var min första årsfest jag deltagit i och jag
var lite nervös inför kvällen, för jag ville ju att allt skulle gå bra osv. Vi har ju här på tekniska att vi ska hålla många
föredrag och tal på våra svenska lektioner och på det andra inhemska språket. De talen man haft där har ju gått
fint och man har ju inte varit något nervös inför de tillfällena. Fast det välkomsttal jag skulle ha inför 50 stycken
välklädda människor fick mitt hjärta att bulta febrilt, som tur var klarade jag mig från att svimma och nervositeten
försvann efter ett par ord. Efter solenn akten så flöt hela kvällen fint, det var en av de roligaste kvällarna i mitt liv
och man träffade en hel del trevliga människor.

Pre-Pampas sitzen i år har jag bara hört goda responser från. Som vanligt gav ju BQ och Hemming en
oförglömlig show till oss alla, och den kommer att bli svår att överglänsa på kommande evenemang. Mer saker
som hände på denna sitz kan ni läsa om på en annan artikel här i tidningen.

Vad som händer i styrelsen nu för tillfället är att vi funderar mycket på hur vi ska utveckla Filicia och våra
utrymmen. Vi har redan inskaffat två stycken foosboll spel som dom kallas och två stycken ishockey bord till er
förfogande. Så om ni har någon håltimme eller är annars rastlösa, så kom ner till källaren och spela mot era
vänner. Har ni några idéer om något annat vi kan skaffa för er så kom gärna ner och berätta för oss eller skick ett
mail.

Vi ses vid foosboll bordet, ha det bra.

Magnus

Magnus Nordlund
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Honung Hubba Bubba& -

FILICIA CRIBS
Det var en vacker onsdags eftermiddag som vi
påbörjade vår nya serie till Filicia Aktuellt. Som vårt
första offer valde vi att våldgästa en i technis välkänd
och omtyckt profil, Johnny ”Widaz” Widdas.

När vi tagit oss upp till tredje våningen i Widdas hus
(som vi hört ryktesväg att det pågår lite kusliga saker i)
fick vi ett varmt bemötande av ”husvärden”.

Första intrycket om Widdas krubba är att det är en ljus
och välstädad, eller skall vi säga nystädad, lägenhet
(kanske vi inte skulle ha berättat åt honom att vi e
påväg... ).

Johnny, som studerar fjärde och sista året i tekniska,
berättar att han bott i sin kämppä i två år nu. Han är
hem hemma i Nyykaabi, men har som avsikt att bo kvar
i sin lägenhet på Kråkfjärdsgatan tillsvidare eftersom
han fått anställning här i Vasa.

Vi kommer in mitt i och blir upplysta
om att all verksamhet avstannar då detta program
sänds.

That ´70s Show

Om inredningen: Johnny har anlitat en Japan vid
namnet Frank att ta hand om inredningeni sin lya, dyrt
blev det konstaterar han eftersom Frank ville ha betalt i
sushi.

Widdas bor i en 1 rum och kök med stor balkong
och havsutsikt. I rummet har han klämt in en
bokhylla, säng (med leopardmönstrat överkast,
grrr..), databord, en liten soffa och fåtölj samt tv-
och soffbord. Värt att nämnas är att han själv
snickrat ihop både tv- och soffbordet
(imponerande tycker vi). På väggarna ser vi att
det finns en hel massa foton på vänner och andra
nära och kära samt bilder och planscher från
evenmang som är värda att minnas. Ett av
tillställningarna är The Gathering 3 som han själv
var med och ordnade. - Otroligt roligt, säger han.

När vi undrar vad som ligger honom närmast om
hjärtat i lägenheten svarar han att det är en liten
tavla som hänger över sängen. På tavlan, som
han fått av sin ”fru” när hon flyttade till Stockholm
finns bilder på honom och henne. Ack så ljuuvligt
med folk som verkligen älskar varandra.

I bokhyllan hittar vi ett antal böcker av Stephen
King och Johnny erkänner att han är ett riktigt
fan, 90% av allt han läser är Kings böcker.

En riktig gentleman som ”Widaz” är så blir vi
bjudna på kaffe och så förflyttar vi oss till köket
och sätter oss ned vid köksbordet som är den
dyraste investeringen han gjort till kämppät. Som
det till hör till tar vi oss förstås en titt i
kylskåpet och hittar: fil, bröd, smör, spraygrädde
(Just in case for Hot Shots, säger han.) och
GAMMAL mjölk. Nyfikna som vi är ber vi Johnny
berätta nån historia om lägenheten..

Cribs

Ei mainoksia, kiitos!

“Husvärden” hälsar oss välkomna
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...det var en gång då Johnny varit en riktig karl och strykit sina
kläder, och skulle sätta undan strykbrädet i ett av sina
klädskrubbar då det hände, bakväggen och bottnen till skrubben
ramlade in och vad fann han där om inte lektyr av censurerad art,
i mängd och massor. Antikt, ända från åttiotalet. Johnny fick ta på
sig gummihandskar för att våga avlägsna det snuskiga materialet.

Efter denna historia vågade vi inte rota i klädskrubbarna.

Vi frågade oxå om Widdas har några ”visdomsord” att komma
med efter 4 år i tekniska?

- Utan studier inget studieliv, utan studier inget studiestöd!
Man måste ut och ”lufta” sig emellanåt, ut och bekanta sig
med folk, säger Johnny.

Hur känns det nu då studierna är över?

- Fruktansvärt bra! Det har varit roligt men de e nog skönt
att de e slut!

Till slut tackar vi för att vi fick komma o titta in till Widdas lya och
som svar fick vi:

- You've seen my crib, now get the hell out of here!!!

Honung Hubba Bubba& -

Det kommer That ‘70 Show på tv...

Widdas Wall of Fame

A man and his computer
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Här under vårvintern ordnade TLK sin 88:de årsfest och Studentföreningen Filicia
representerades av två ivriga årsfestbesökare, Sekreteraren och Datården. Efter tågresan till
Helsingfors besökte vi först några bekanta hos vilka vi skulle få övernatta, för att sedan ta oss
in till själva festen som kom att hållas i bästa TLK-anda.
I normal ordning hölls först solennakten med gåvor och hyllningar till studentföreningen.

Filicias present utgjordes av en välinbunden (med 8 meter paketband), ihopfällbar köksstege.
Tanken med denna present var att de lättare skulle kunna klättra norrut.
Efter solennakten började middagen med utsökt mat, svalkande dricka, iskall snaps, god

underhållning och trevlig stämning. Den ena sången avlöste den andra och så småningom
blev vi allihop på gott humör. Festtalarna höll sina tal inför festpubliken, och talet till kvinnan
blev ett tal av sångkören till ”Tanten i luckan” som gick i pension och fick ett mycket varmt och
känslofyllt farväl. När middagen var slut blev det dags för dans, och när bandet hade slut på
låtar drog vi vidare till Club Werket för efterfest.
Framemot småtimmarna när alla så småningom dragit hemåt började två glada SYH:are

söka sig ut ur de rökiga och dunkla hålorna, ut i den friska nattluften. Så frisk den nu kan bli
innanför Ring 3... Det uppstod bara ett litet problem. Vi visste vart vi skulle men inte var vi var.
Lyckligtvis kom vi slutligen fram tack vare våra otroliga lokalsinnen, och lite taxihjälp de sista
300 metrarna.
Ny morgon, ny dag. Dags för Zillis. Den här gången tog vi för säkerhetsskull bussen till Club

Werket så vi inte skulle behöva anstränga våra lokalsinnen ytterligare. Zillisen kom att bli en
tillställning i äkta zillis stil, med mycket mat, dricka, sång och hot om matkrig.
Tyvärr måste vi säga tack och hej från Filicias sida litet före zillisen tog slut. Vi hade ett tåg

som skulle gå, och som tydligen inte hade tid att vänta på ett par studeranden som skulle
söka sig hem emot Vasa igen. Festen i Helsingfors lär dock ha pågått långt in på

TLK's årsfest

Kennet Kurman
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Pre-Pampas

Som de flesta av er säkert vet ordnade Filicia och Politivas traditionsenligt Pre-Pampas sitz i Filicia Castle torsdagen
den 31.03. För sitzen visades som vanlig stort intresse och biljetterna såldes slut nästan genast de släpptes. Vi
beklagar oss för alla de stackare som hamnade på väntelistan och inte rymdes med… bättre lycka nästa år.

Då alla var samlade och packade som sillar i det proppfulla slottet kom sitzen äntligen igång. Redan från inledningen
steg stämningen, till och med fortare än alkoholhalten i blodet, och stannade på topp under hela sitzen.

Toast-Mastrarna BQ , Hemming och medföljande kokkola-bo visste precis vad dom höll på med och gjorde ett
utmärkt och uppskattat arbete för att hålla sitzarna på gott humör. Den här gången gick det lite annorlunda till
eftersom snapsvisorna varvades av små sketcher som gjorde att flera fick snapsen i lungorna av allt skrattande.

Efter en lång och rolig sitz började det dra ihop sig till eftersläpp. Tyvärr dök det inte upp ens hälften så många som
väntat, men dom som var där trivdes garanterat. Närmare soluppgången tömdes Filicia Castle ganska fort på folk och
det började bli dags att värma upp inför Olympiaden nästa dag. Sammanfattningsvis var Pre-Pampas enligt många
årets bästa kalas, synd bara att Björn Rosenström lockade till sig allt folk till sin konsert samma kväll.

Med pampashälsningar / 'Karamell'

Karamell

Sitzare...

Såhär kul kan man ha i Filicia Castle!
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Pampas Nationaldag

Dagen kunde ju inte ha börjat bättre, åtminstone om man ser till vädret. Vårens första, riktigt
varma dag gjorde att det var lättare att komma igång efter gårdagens PrePampas-sitz.
Kl. 11.00 togs laganmälningarna emot på Kaserntorget, hela 32 lag var anmälda till årets
Olympiad och kl. 12.00 började kvalen vid Kaserntorget. Studentföreningen Filicia hade ställt
upp med 3 lag, med andra ord hela styrelsen var med. Vi lyckades dock inte bättre, än att
komma på Andra plats i våra heat.

Innan vi gick iväg till RAX för lite "föödo"- intag var det härligt att sitta i solen och socialisera
sig med studerande från andra skolor. Maten kunde inte ha smakat bättre efter en SÅ hård
kamp.
Sedan var det dags för den traditionella paraden, som startade från Hanken med polis eskort
och slutade med stil vid Saluorget. Där semifinalen och finalen gick av stapeln, efter en jämn
final vann laget "Olgashämnd".

Hela Olympiaden var färdig runt 16-tiden och efter det var det dags att rocka "hemåt" för att
fräscha upp sig eller som många andra gjorde fara till Ollis på en fartfylld After-olympiad.
Kl. 19.00 var bastun bokad vid Lärkan, där en del av oss tillbringade 2h med sällskap av
"Robinson Robban", medans andra delen redan installerat sig vid skribenternas bokade
hotellrum på 8 våningen vid hotellet i Rewell.
Hotellrummet var en succe, fastän det var svårt att komma sig upp dit, och endast en av 3 sov
där.
Efter några timmars ociviliserad socialisering med kära vänner på rummet hoppade vi in i
hissen igen och for ner till huvudfesten, där tog vi en gemensam drink och försökte smälta in i
mängden. Vilket vi själva anser att vi lyckades rätt så bra med, eftersom vi inte såg varandra
på resten av kvällen.
Kvällens höjdpunkter var alla de artister som uppträdde under kvällen och även det var en
salig blandning, med t.ex. Dennis o Rolle, 1G3B och Fine.
Så sammanfatttningsvis kan man säga att Pampas Nationaldag var väl arrangerat och blev en
riktigt lyckad kväll.
Vi ser redan framemot nästa år!

Stroh, Frestelse o NamiNami
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Sebastian Forsbacka

SYHfilis Racing

Årets SYHfilis Race, som ordnas av Pagus, gick av stapeln den 30.4. Som tidigare åren började spektaklet
från ishallen här i Vasa. Grejen var enkelt förklarat ”bilorientering”.
Vi var ett hopplockat gäng på 5 personer som deltog i vårt lag ( iklädda svarta kostymjackor körandes runt
med en brun saab). Första punkten på våran karta var sandö, här fick vi kasta pilar på en ”snurrande”
piltavla, en pil i tavlan ett poäng, lätt som en plätt kan man tycka...
Följande plats var svårare att hitta. Slutdestinationen var Öjberget, dit vi hittade via flygfältet. Här var det ägg
kastning som gällde, även detta verkar för många väldigt lätt men vissa ”olyckor” inträffade här också.
Ungefär efter två kontrollplatser börjar racet mera gå ut på socialt umgänge än att finna de rätta
kontrollplatserna.
Färden gick vidare till El Gringo där Twister och minigolf spelades plus att vi skulle hitta på en koreografi till
en låt. Och så vidare...
Efter en hel del yrande kom vi oss till idrottsplanen, här skulle man försöka kasta ett A4ans papper så långt
som möjligt, alla hjälpmedel var tillåtna, vilket resulterade i att pappersjäveln flög ca. 100m i en plastflaska
full med grus.
Vår följande kontroll var i Gerby vid ungdomslokalen, här skulle man bygga ett torn av snedkapade
träklossar. Här måste man beakta avståndet till Gerby, det är långt och man är trött när man kommer fram
varvid detta var mycket svårare än vad det verkar... men bra gick det ändå.
Vid denhär tidpunkten kostaterade vi att vi inte skulle hinna få klart racet på utlagd tid, så vi skyndade oss
vidare till vår sista kontrollplats.
Den låg på Brändö, Smulterö, inte långt från yliopisto. Här var det gäster med gester som dragplåster. Svårt
så in i tusan.
Efter denna anhalt var vi tvungna att avbryta racet för att tiden tog slut. Slutdestinationen var restaurang
Fondis var vi lämnade in våra poängkort. Racet fortsatte på kvällen vid Fontana, där ”förar tävlingen” ägde
rum. Sammanfattningsvis kan man konstatera att tillställningen var kanon bortsätt från det pressade
tidsprogrammet.
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Syhfilis Funktionär

Efter att ha hört en hel del "rykten" om hur kul man har som funktionär i Syfilis Race beslöt jag mig redan i förväg att
jag skulle anmäla mig som frivillig. En träff ordnades kvällen före själva racet på El Gringo, där fick vi info om
tävlingen samt gruppindelningar och platsen för egen punkt.
Jag, Björn och Anders, som representanter för Filicia bildade egen grupp. Efter upprepade vägbeskrivningar hittade
vi slutligen fram till vår destination dvs. Gerby UF, ett väldigt okänt ställe om alla inblandade är norrifrån. På plats
valde vi en lämplig snödriva i solskenet där vi satte oss tillrätta och inväntade första laget. Vår punkt bestod av 7 st
träklossar som blivit snett sågade på alla sidor, lagen skulle bygga ett torn av dessa så högt och så snabbt som
möjligt. Själv hade jag rekord i både höjd och tid, men dessa klådes tyvärr.

Vi hann vänta över en timme innan det första laget anlände, eftersom de flesta lag trodde ledtråden, Ställe dit unga
åker om de inte vill ta i stan, ledde till Smedsby eller Sundom. Första laget som dök upp var SYHP, som i sin polis
utstyrsel senare belönades för bästa klädsel. Dessa utförde uppgiften utan problem och poängsättningen
underlättades av lämpliga polis tilltugg. Några lag besökte oss ganska snabbt, men det såg ändå ut att bli väldigt få
som hittade oss under dagen. Till slut så kom närmare 10 lag under den sista 1-1,5 tim, ganska svårt att hålla koll
på alla dessa. Speciellt tack till några brudar från sjukis som var vänliga nog att bjuda på pizza och spetsad kakao.
Efteråt samlades alla på ESPA 15 för inlämning av resultat och material, där stannade många på en öl och
diskuterade dagen. Kvällen fortsatte alla på eget håll, en stor del av alla deltagare och funktionärer samlades
senare på kvällen på Fontana för After-race. Där hölls chaufförstävlingen och senare även prisutdelningen och racet
vanns av Keppana riders och bästa chaufför blev Nina Halmesmäki. För egen del fortsatte festen mot
morgontimmarna, men det är en helt annan historia.

Glada funktionärer ut i Gerby Vinnarna i racet

Pa-Paya
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Filicias XI årsfest gick av stapeln den 18.03.05
kl.18.00 på Restaurang Silveria. Årsfesten krävde
många veckors förberedande och årsfestkommittén
samt resten av styrelsen gjorde allt för att den skulle
lyckas.
Festen började i auditoriet med den traditionella

solennakten var man fick höra tal av Filicia
ordförande Magnus Nordlund och prefekten för Teknik
och Kommunikation vid Svenska Yrkeshögskolan
Carl-Gustav Berg. Det delades också ut
förtjänsttecken åt den förra styrelsen och andra
inbjudna studentorganisationer/kårer framförde sina
hälsningar.
Efter solennakten förflyttade man sig till matsalen var
man fick njuta av god mat och dryck. Programmet var
följande: Alla satte sig och förrätten var framdukad.
När alla hade ätit klart fick man lyssna till ett festtal

av Mats Wikholm. Mats Wikholm var ordförande det
år när Filicia Castle grundades, och då Filicias första
årsfest hölls.
Huvudrätten serverades sedan och därefter fick man
höra ”talet till kvinnan” av ingenjörsstuderande
Christian Ekblad. Detta följdes av efterrätt, kaffe och
en kaffekonsert av Tobias Tåg samt fotografering. Ca.
22.30 började bandet spela och dansen påbörjades.
Festen vid Silveria varade till klockan 00.30 och
fortsatte sedan i Filicia Castle var man fick nattmat
och tårta. Stämningen var i topp och festen varade
tills morgonen.

Årsfesten var enligt mig väldigt lyckad. Talen som
hölls var intressanta och humoristiska, maten var god,
bandet spelade väldigt bra musik samt det bildades
en gemytlig stämning mellan alla gäster vilken varade
festen genom.
Jag hoppas att fler studeranden från tekninska
kommer och deltar i Filicias XII årsfest, för detta är en
fest man inte bör missa.

Filicias XI Årsfest

Chricken
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ÅRSFESTSILLIS

Ännu en gång ordnades sillis dagen efter årsfesten. Denna tillställning började kl.12.00 och fortsatte tills 16.00.
Vår vänförening Politivas hade ställt i ordning nere vid Filicia baren och maten stod färdigt framme. Toastmasters
denna gång var ingen mindre än BQ och vårat eget datråd Kennet "KK" Kurman. Deltagarantalet på sillisen var
över
förväntan, ca 30 personer från årsfesten deltog och hedersgästen, festtalaren Mats Vikholm överraskade oss
nere i Filicia
med den färggrannaste halare jag nånsin sett. Stämningen på sillisen var god och människorna sjungde glatt på
visorna. Maten
som fanns var av alla olika slag, jag måste tacka TUA för den goda potatissalladen hon hade gjort åt oss.

Detta var den första sillis jag deltagit på, och jag kan inte vänta på nästa års sillis och årsfest. Jag vill ännu tacka
alla som
närvarade och gjorde dagen till en oförglömlig tillställning
.
Magnus.

Magnus Nordlund
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