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Ordförande har ordet
Hej och hallå!
Mitt namn är André Alho, men ni kan kalla mig Adde. Jag är hemma från Jeppo och studerar
elektroteknik med inriktning på automation för tredje året här på Brändö. Det är mitt andra år
i Studentföreningen Filicia, men första månaden som ordförande eller KlubbaRåd som vi har
börjat kalla mig.
Från och med årsskiftet har vi en ny och aktiv styrelse som är full av energi och krafter. Jag
ser fram emot det nya verksamhetsåret och tror att det kommer att bli ett produktivt år.
I fjol ordnade vi Music Quiz i Filicia Castle på torsdagar, en sak som vi kommer att fortsätta
med. Vi har också planer på någon sorts Beer Pong turnering.
Om ni har idéer på roliga evenemang vi kunde ordna eller prylar vi kunde skaffa, är det bara
att söka sig ner till kansliet och ta en pratstund med oss. Vi finns till för att just din studietid
skall bli så rolig och givande som möjligt.
Andra nya sak för i år är att vi håller på att starta upp ett rinkbandylag, börjat samarbeta med
finska studentföreningen VIO och planerar en studieresa till Umeå Universitet. I Umeå skall
vi bekanta oss med universitetet, besöka något företag och avsluta hela upplevelsen med en
sitz tillsamman med SuperFesteriet som är universitetets studentförening. Så håll tummarna
för att våra bidragsansökningar beviljas.
Förutom alla nya bollar vi har i luften ordnar vi såklart alla de traditionella tillställningarna.
Just nu är det mycket på gång med vår XVII årsfest som kommer att äga rum den 25.2 vid
Restaurang Silveria. När ni läser det här har antagligen den legendariska porrsitzen ägt rum.
I mars kommer vi att ordnar bl.a. Filicia Lan och tillsammans med Politivas ordnar vi ju
PrePampas sitzen, vilken jag har på känn att blir oförglömlig.
Jag hoppas att det nya året har gett er förnyade krafter för studier och studieliv och önskar er
lycka till med tenter, inlämningsuppgifter och slutarbeten.
PS. Kom ihåg att söka sommarjobb innan
ansökningstiderna går ut och var INTE
bakfull på arbetsintervjun!

Tack för mig!
Adde

Jepopääron
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StyrelsePresentation

Vi ställde följande frågor åt våra styrelsemedlemmar:
I)Favorite Ninja turtle and why?
II)Vilken av Stålmannens krafter sko du vill ha å varför?
III)Om en telefonförsäljare ringer kl 3.29 på nattin va svarar du åt an?
IV)Om himlen existerar va önskar du Gud säir åt de när du anländer till den gyllene porten?
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

Adde
Jepopäärona
KlubbaRåd (Ordförand)
Jepo

Celebrity fuck-list:

1) Maja Ivarsson
2) Brody Dalle
3) Gwen Stefani

I) Leonardo, foll fy an som lill å he siter i enno.
II) Har han na krafte som it ja har?...fy hede me spindelnäti ha ja blivi lärd ho
man jö, åv en tärjäbo! Eldä ventas no, he jo spindelmannen som kan he.
Isåfall har ja jo krafter som it stålmannen har
III)Böri förmodligen nynn på raggarrock.
IV) Väälkomin!
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

Jesse
prinskorv
Vice
Johannesdahl a.k.a. Daalin

Celebrity fuck-list:

1)Jessica biel
2)Olivia Wild
3)Audrey Hepburn (levand)

I) Raphael, throws the first punsch
II)super lungor, så man kan blås upp kjolin på flickona!
III)Gaar e ti byt nummer å? fö ja tvingades gev numron menn åt honje bruden
som ligger bräivi me!
IV)you're late
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

Tom
Omar
HarRåd (Kassör)
Urskogen

Celebrity fuck-list:

1) Yvonne Strahovski
1) Daniela Ruah
1) April Bowlby

I)Donatello för an siir lite mysko ut
II) Förmågan att flyga, kan va roligt tå man ji ut å smakar.
III) Säljer du en Pallas katt?
IV) Du ji på fäil ställ, kön ti helvete ji 50m ditåt

prinskorv
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StyrelsePresentation

Vi ställde följande frågor åt våra styrelsemedlemmar:
I)Favorite Ninja turtle and why?
II)Vilken av Stålmannens krafter sko du vill ha å varför?
III)Om en telefonförsäljare ringer kl 3.29 på nattin va svarar du åt an?
IV)Om himlen existerar va önskar du Gud säir åt de när du anländer till den gyllene porten?
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:
Celebrity fuck-list:

Maria/Mia Fagersund
Cucumber
Sekreterare
Från Furuholmi i Laarsmo.
1)Paul Walker
2)Ben Affleck
3)Josh Hartnett

I): Michelangelo täfö ha är coolast!
II) Hä var ju ett ganska enkelt svar, att flyg så klart! Tå kan jag ju flyg ti
Hawaii når jag vill.
III) men hallååå! Veit du va klocko är??? Skaff dä ett arbeit!
IV) välkomi! Äntligen är du jär!
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:
Celebrity fuck-list:

Krisse
Röö Mjölchen
Rådd
Djupaste urskogen bakom tall nummer 121
1) Kate Beckinsale! Underbart skön i underworld!
2) Prinsessan Madeleine
3) Nån fin litin finlandssvensko sku säkert siti fint

I) Enligt http://quizfarm.com --> Donatello
You are intelligent and peaceful...maybe (editor ströuk resten pga långt svar)
II) Flyg kan ja redan. Men ti va allergisk mot kryptonit sku ju kun va ganska
intressant. :/
III) Sku e smak me nålite sex?!
IV)Minne, ja har tappat mitt minneeee, e ja svensk eller finne? Kommer
inte...

Namn(smeknamn): Alec
Styrelsenamn: Laptop
Styrelsepost: Dataråd aka Data rådd aka Datård (pick one)
Vannifrån: Nykaabi
Celebrity fuck-list: Får it ha na toko för bruden, ringmärkt...
I) Leonardo, cuse' his bandana is blue and he got the sword!
II) Egenskapen att flyga. Nå för e missbruk att tank bilin me sprit!
III) nå, mä en puhu suomea å baare stänger snart!
IV) Välkommen - Baren är till höger!

prinskorv
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StyrelsePresentation

Vi ställde följande frågor åt våra styrelsemedlemmar:
I)Favorite Ninja turtle and why?
II)Vilken av Stålmannens krafter sko du vill ha å varför?
III)Om en telefonförsäljare ringer kl 3.29 på nattin va svarar du åt an?
IV)Om himlen existerar va önskar du Gud säir åt de när du anländer till den gyllene porten?
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

John Södergran
Tömatpuré
Musråd
Finby(h)lieton i Närpes

Celebrity fuck-list:

1)shakira<3
2)BUTTer från snövit å de sju dvärgarna
3)Häxon i mumindalen sku behöv få e skjut
I) Master Splinter, han räidär se me bare ien träkäpp.
II) Förmågon ti byt om ti spandex-overall på 2 mikrosekunder i en
telefonkiosk sku säkert va användbart i pikära situationer.
III) EFTERFEEEEST!?
IV) EFTERFEEE..... nånä, han sku förståss fråg om an kan få tibaks sin
gudomliga kikkeli.
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

Tina
Colgate
Extråd
Småbönders

Celebrity fuck-list:

1) Ryan Reynolds
2) Cristiano Ronaldo
3) David Beckham…

Bara 3 ?!
I) Ja bruk int skåda tå na grön skalbagga springä mä svärda å slåås mä
olikfärga trasona på hövu...
II) Röntgensyn på tekniska sku int skada!
III) %#"%&/!! tööt tööt tööt...
IV) Meir va ja tror et a sku kuna sej: You have got to be kidding me!
Namn(smeknamn):
Ivar Gullström
Styrelsenamn:
Mad Cow
Styrelsepost:
Slottsråd
Vannifrån:
Muurjäälon, Bäckby, Närpes, men vort född
i K-stad medan vi bodd i Kasköjjen
Celebrity fuck-list:

1) He va äin ja såg en gang, men ja minns itt kva on hätt
elå kvann ja såg on
2) Princess Madde, men e kåm ju hande Chris å too on nu :/
3) Fjärd lemurin från vänster i Lejonkungen, men bare om e en hoon.

I) Donatello, fö han je best, precis som mieg.
II) Rönkensyyn, jaa kvafö? ;)
III) Je en kvinn frågar ja om on e snygg, säir on "Ja" bjuder ja häim on. Jee in
kaar jier ja samma sak å jevär Jesseas adress.
IV) Oj äntligen naar som e väärdi ti ta uvi baket me..

prinskorv
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StyrelsePresentation

Vi ställde följande frågor åt våra styrelsemedlemmar:
I)Favorite Ninja turtle and why?
II)Vilken av Stålmannens krafter sko du vill ha å varför?
III)Om en telefonförsäljare ringer kl 3.29 på nattin va svarar du åt an?
IV)Om himlen existerar va önskar du Gud säir åt de när du anländer till den gyllene porten?
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

Vickan
Salsasås
Bärsråd
Korsholm

Celebrity fuck-list:

1) Brad Pitt
2) Jason Statham
3) Brolle

I): Hande råttan ? :o
II): att kuna flyg - semester när som helst
III) seriöst ?!
IV) gå ta en muffin lr två
Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

Markus Lahtinen
Gain-o-maX
Idråd
K:stad

Celebrity fuck-list:

1) jennifer aniston
2)kim kardashian i prinsess Jasmine outfit
3)scarlette johanssen

I) Nunja turtles? e d nå bilvax eller? :S
II) rönken syn e ju itt na för en man på novia i brendö. men he sku ju va fint
ifall man sku kon flyg så sku man kuna sväva igenom skolan mycke mer
trovärdigt ;)
III) Wazzaaaap
IV) Wazzaaaap

Namn(smeknamn):
Styrelsenamn:
Styrelsepost:
Vannifrån:

Robban
Räkpastej
Intråd
Larsmo

Celebrity fuck-list:

1) Tjuren Ferdinand
2) Ivar Gullström
3)Angelina Jolie

I) Michaelangelo, mest för att e ﬁnns e jättebra låt som hejter så.
II) Ja sku vila kuna ﬂyg, he e jobbigt ti ga ti skola.
III) Vem vaknar väl åv en telefon som ringer??
IV) "Du lyckast me din celebrity fuck-list?! HIGH FIVE!"

prinskorv
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1 Ljus i Staken Sitz 01.12.2010
Höstens sista sitz, 1 Ljus i Staken Sitz gick av stapeln den 1 december 2010 i Filicia Castle. 1 Ljus i
Staken Sitz är den gemensamma lillajulsitzen som ordandes tillsammans med studentföreningen
N.U.D.
Sitzen lockade ca 100 sitzsugna deltagare iförda alla möjliga olika sorters accessoarer. På menyn stod
det en välkomstglögg, tomtegröt och en julstjärna. Toastisarna Harry Lagerroos och Oskar Damén från
Studentföreningen Politivas stod för underhållningen. Sitzen fick också besök av jultomten som delade
ut klappar åt de barn som hade varit snälla.

Cucumber
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8½

1000 m öl & 100-klubben

100 Klubben
Torsdagen 18.11.2010 ordnades ännu en gång 100klubben. Denna tillställning går ut på att
deltagarna skall dricka 100 snapsar (4cl) öl eller cider på 100 minuter, alltså en per minut. Ca 20st
deltog detta år och nästan allihopa klarade av det. Detta är något man borde pröva på en gång
eller flera under studietiden.
1000m öl
1000m öl ordnades på samma gång som 100 klubben. Som namnet antyder så går tillställningen ut
på att man skall springa/gå 1000m och varje 100 meter skall man dricka en öl. Tyvärr var det dåligt
intresse, endast 1 anmälde sig men valde att vara med i 100klubben istället. Detta är också något
man borde pröva på åtminstone 1 gång under studietiden.

Eftersläpp
Vi hade eftersläpp efter 1000m öl & 100 klubben med bandet Metaphor. Många halarklädda
studerande stannade kvar på eftersläppet och många kom dit till eftersläppet. En trevlig kväll var
det och jag hoppas alla andra hade lika roligt. Vi syns i Castle!

Röö Mjölchen
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Hjulfest 17.12.2010
Efter två års väntan har Filicia åter igen haft hjulfest och ännu en gång har besökarna varit mer än
nöjda med tillställningen . Festen hölls 17.12 i Filicias egna utrymmen i Novias huvudbyggnad på
Brändö. Under kvällens gång bjöds gästerna på ett antal underhållande sketcher samt på god julmat(
som tillretts av Rezas Café). Sketcherna framfördes av Filicias nya medlemmar som med sina korta
men kraftiga nummer roade hela publiken. Även tomten med entourage besökte festen och bjöd på
en annorlunda juldikt och förstås delades det ut julklappar till gästerna. Under ordet fritt passade
representanterna från andra studentföreningar på att ge sina julhälsningar åt Filicia. Festen
avslutades med att bjuda upp alla de avgående Filicianerna på scenen och ge dem varsin present för
sin tid i föreningen. Efterfesten fortsatte lugnt och höll på ända in på småtimmarna.

Cucumber
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Back to Filicia
Onsdagen 5.1.2011 ordnades Back to Filicia I vårt kära slott. Dörrarna öppnades kl.19.00 och
folket strömmade in, vissa mer grundade än andra. Cirkus 80 modiga själar deltog i
festligheterna, som blev ett kalas utan dess like.
De mindre grundade underhöll sig själva med diverse spel såsom Kimble, biljard och
bordfotboll medan de jobbade på att komma ikapp de som tjuvstartat. Även det
nyinförskaffade Pärelabaarin var väldigt populärt.
Mot kvällens slut fick dock någon den briljanta idén att ta fram Twister. På rangliga ben
(antagligen p.g.a. lågt blodsocker) kämpade deltagarna hårt. Resultatet av kavalkaden blev
magrutor och kramp i kindmusklerna för åskådarna och ett antal blåmärken för deltagarna.
Någon gång kring 12-slaget kröp de sista tappra hjältarna iväg till ollis.

Mad Cow
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Music Quiz
Någon gång under hösten 2010, när större delen av filicias gamla styrelse fortfarande
regerade, föddes idén med att arrangera en music quiz. Sagt och gjort så gick den första music
quizen av stapeln någon gång under senhösten i filicia castle. Succén var ett faktum och sedan
dess har det rullat på nästintill varje torsdag kväll.
Deltagarantalet har varit någonstans mellan 20 – 30 glada killar och tjejer per tillställning, och
stämningen har varit dundermysig! Både före och efter quizzen har det minglats, spelats kort
och sällskapsspel. Bastun har också varit en populär tillflyktsort senare på kvällen.
Såhär går en music quiz till:
1. Man skuttar iväg till filicia castle laddad till tusen och humöret på topp!
2. Bildar ett lag med sina vänner eller vem som nu råkar vara i närheten (ca 3-5 personer
per lag rekommenderas)sen hittar man på ett representativt lagnamn och spetsar
öronen...
3. 20 låtar spelas, fem av låtarna har en klurig följdfråga som är relaterad till låten eller
artisten. Det gäller att gissa rätt artist & låtnamn och förstås svara rätt på följdfrågan.
Man får en poäng för rätt artist, en poäng för rätt låtnamn och en poäng för rätt svar på
följdfrågan, totalt 45 poäng.
4. Det lag som skrapar ihop mest poäng vinner, alla medlemmar i det vinnande laget får
finfina priser bl.a. ett exklusivt halarmärke att vara stolt över!
5. Om någon fuskar (t.ex. googlar låttexter med sin mobiltelefon) diskvalificeras laget
omgående. Så undvik att sitta och knappra på telefonen under quizzen.
Dörrarna är öppna för alla, så ta med dina nära & kära och kom och testa sina
musikkunskaper!
Jånn / MusRåd

Tömatpuré
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Filicia Lan
Filicilan ordnades i vanlig ordning i Filicia Castle och gick av stapeln 5-7 November 2010. Åter
igen samlades ett 30-tal data-entusiaster i Filicia Castle under en helhelg i November, för att
testa sina gränser i den virtuella världen genom krig, strategi och sammarbete! Humöret och
stämmningen var på topp bland alla under hela spelhelgen!
Man spelade många olika slags spel men de som var mest spelade var nog Call of Duty 2, Quake
III Arena, HoN och Trackmania mfl. Höjdpunkten under lan:et var nog när man turnerade i Call of
Duty 2. Samtliga "lanare" deltog i turneringen som var uppdelad i fyra olika lag och det visade
sig att lagen var outhärdigt jämna! Det blev väldigt jämnt i deltävlingarna men slutligen fick vi
korat ett vinnarlag!
Alla som deltog i lan:et var mycket nöjda över helgen och Filicia lovade att fortsätta ordna
partyna även i fortsättningen. Nu är det så att intresset är mycket stort för ett lan-party även i vår.
Nästa Filicia-LAN går av stapeln 11 Mars klockan 18.00 i vårt vackra slott! Så se till att ta med
datorn och era bästa kamrater, för då gäller det! Mer information om evenemanget kommer
närmare, vi ses där!
//Alec - Datård

Laptop
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Pampasveckan
Snart har vi den här igen. Årets händelserikaste vecka för den ivrige partyprissen. Fullt
schema hela veckan, för både nyktra och mindre nyktra. Hela Vasa stad blir överbefolkat med
förvirrat folk i färggranna halare som sjunger någon trevlig trudelutt. Varenda liten soffa har
hittat ny husbonde och krogarna upplever en guldrusch. Det är förstås allas vår kära
pampasvecka jag talar om. Busslaster med trevligt folk kommer från hela södra Finland upp
hit, till vårt härligt platta landskap för att träffa vänner och bekanta. Och vad är inte roligare
än att träffa gamla vänner från gymnasie-/yrkesskoletiden och utbyta gamla minnen. Ta nu
tillfället i akt. Kom med ut och träffa nytt härligt folk. Vem vet, kanske du hittar din andra
hälft där någonstans i massorna?
21.3.2011 Måndag – Vilodagen
Ej att förglömma denna dag, utan bra start på veckan kan den sluta i sorger och misär.
Så vitt jag vet (i skrivande stund) ordnas det inget större evenemang denna dag. Ta vara på
dagen och vila upp dig. Unna dig ett gott mål ordentlig mat, resten av veckans måltider brukar
ha en tendens att vara på någon av de otaliga pizzeriorna här i stan. ”Man kan itt fest på toom
maag!” Sa alltid min käre mor före hon tvingade ner mig vid matbordet då ja försökte smita
iväg på fest i ungdomens glansdagar. <3 Mamma <3
22.3.2011 Tisdag – SYhFIILIS Race
Ladda grabbar, Häll i er... Ja nu kör vi igång! Pampasveckan startar med detta extraordinära
evenemang som i år har 10-års jubileum. Bilar maskerade till oigenkännlighet och människor
maskerade från topp till tå. Detta evenemang går ut på att man i 4-5 manna lag, en av dessa
nykter chaufför, skall orientera sig runt i nejden och utföra olika uppdrag. Biljettsläppet sker
den 23.2 utanför Filicias kansli kl.12.00. Och roligare blir det! De stackare som av någon
anledning missat allt kul får en chans att trösta sig. Olivers’Inn brukar vara en ypperlig plats
att tillbringa tiden efter racet och före eftersläppet! Eftersläppet sker vid Fontana med start
22.00.
23.3.2011 Onsdag – Så ska det låta
Var inte SYhFIILIS Race någonting för dig? Behåll lugnet! Rockföreningen vid ÅA Vasa
ordnar denna kväll ’Så ska det låta’. Även detta ett evenemang värt att besöka.
Har vi någon lokal Robert Wells som gör debut? Eller vad har måntro Rf hittat på?
Hela denna spektakulära händelse ordnas vid vårt kära Olivers’Inn.

Röö Mjölchen på
Syhfiilis...

Röö Mjölchen
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Pampasveckan forts.
24.3.2011 Torsdag – Pre Pampas Sitz
Det tar sig, sa kärringen när hon satt eld på skithuset, och försökte släcka med fotogen. Folk
börjar nu yra runt i sina lägenheter som barn före julafton. Suspekta transporter med trevliga
typer från södra Finland börjar bli en vanlig syn. Dan före dan.. Ja ni vet. Som tur är kommer
Filicia och Politivas som räddaren i nöden och drar till med en riktig hejdundrande sitz! Nu
sparkar vi igång pampasfirandet på allvar med både flöjter och vuvuzelor. Ingen sitz ni vill
missa, en hel drös med både nya och gamla själar brukar dyka upp på denna oförglömliga
tillställning!
25.3.2011 Fredag – Pampas Nationaldag
Nu är den äntligen här, dagen som alla väntat på. Alla busslasterna söderifrån har hittat upp,
och stan har förvandlats till himmelriket. På torget finns läktare uppsatta runt händelsernas
centrum. Festligheterna vid torget drar igång kl. 11.00 och nu är våra öden i pampasmaffians
händer, senast nu är festligheterna i full gång. Startskottet till den legendariska olympiaden
går kl. 11.30. 4 mannade lag från hela svenskfinland tävlar om den hedersfyllda vinsten, till
rop och hejjarramsor av alla de slag. Kanske även någon snapsvisa slinker in i mängden.
21.00 drar festen vidare till Fontana och threefloorparty. Biljettsläppet före detta evenemang
kommer att ske vid Academill 7.3 kl. 12.00 och priset är 15€. Så se nu till att va i god tid så
du inte blir utan biljett.
26.3.2011 Lördag – Silliz
Festen är ännu i full gång. Den inbitne festaren har knappast sovit en blund, andra någon
minut och övriga på sin höjd en kvart. Nu är det dags för en riktig silliz i goda vänners lag.
Sök upp bussarna som pendlar fram och tillbaka mellan stan och sillizen. Väl framme finns
frukost i mängder och massor så alla orkar fortsätta festen. När man sedan mätt och belåten
beslutar att åka tillbaka in till stan, är en destination speciellt lockande. Olivers’Inn är
fortfarande på hugget och öppnar dörrarna redan 12.00. Ingen lugn och ro här inte, vila kan du
göra på söndag!
Ni ska all ha e så kul! Glöm itt ti ladd telefon så mamm kan ring å skåd om ni lever. På me
halarin, ta e lungt me spriten, å kom nu snälla ihåg maatin!
//Röö Mjölchen

Röö Mjölchen
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Evenemangs kalender
Hej Hopp!
Kära studeranden, medlemmar och annat löst folk! Som ni säkert alla vet, så jobbar vi i
styrelsen hårt för att få till stånd en hel drös med olika evenemang som ni alla kan ta del av.
Det är nu du ska söka fram kalendern eller den stentavla du använder för att plita ner dina
kråkfötter. Efter en hel del planering, hårslitande och ömma knytnävar är det följande
evenemang som är spikade hittils.
25.2.2011 Filicias XVII Årsfest
Årsfestkommitteen har jobbat dag och natt för att vår kära förening skall kunna få en
hedersfylld och gemytlig födelsedag. En finare fest med bl.a. tre rätters middag, gästtalare och
avslutande dans. Morgonen därpå ordnas traditionsenlig silliz med allt en morgonpigg
årsfestare behöver.
8.3.2011 Fastlaskiainen
Har du inte redan börjat bygga din pulka?! Om itt så ta direkt fram spiikan hamarin å
bulldozern, å skriid ti värke! Ta med pulkan och en termos med valfritt innehåll till
fiskarstranden för att begrunda hur fin din pulka är jämfört med andras. Är du av någon
anledning allergisk för frisk luft och snö, så ordnas det på kvällen eftersläpp vid fontana.
21.3-27.3.2011 Pampasveckan
Full rulle hela veckan! Ett måste! (För att ja skrivar en helt egen artikel om pampasvikon så
tänker ja itt slös nå extra knapptryckningar på dehe. Ta å blädder fram artiklin iställe!)
11.3-13.3.2011 Filica LAN
För första gången på flera år ordnar vi nu även ett LAN-Party på våren. Så damma av ditt
gamla gaming headset och kom till Filicia Castle för en att träffa likasinnade. Som gammal
”lännare” kan jag personligen säga att jag kommer vara där bara för nostalgins skull.
On The Go – Music Quiz & BeerPong
Om någon mot förmodan har missat så har vi även ett återkommande evenemang som ordnas
de torsdagar det inte händer något annat i veckan. Kom med och tävla om vem som har bästa
koll på vilken artist som sjunger vilken låt. 20 låtar, 5 bonusfrågor, skall du bli den första som
tar hem fullpott? Sedan ordnas även Beer Pong lite nu som då. Kom å pröva din träffsäkerhet
med ”bollan” och utmana dina kompisar på ett parti. Dörrarna till Castle öppnas 19.00 och
programmet 20.00. Håll ögonen öppna efter vårt infomail så du vet vilka torsdagar som gäller.
Så ta nu å skriv opp all dihe! Så synns vi i slottets korridårer elo i vimmle på stan!
Best Regards
Röö Mjölchen

Röö Mjölchen

Filicia Aktuellt

16

Regler för att hålla traditonerna vid liv!
Alla har inte varit på lär dig sitza och vet hur det ska gå till. Därför har vi sammanställt en
artickel som inte hjälper er att yra allmänt men allmänt hjälper mot allmänt yrande m.a.o.
ska ni inte yra allmänt utan undvika yrande i allmänheten i största allmänhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inte prata då toastisar pratarSTRAFF
Inte stiga upp, gå omkring (eller till wc) under sitzenSTRAFF
Sträcker upp handen och ropar EN gång ”snaps/öl” eller annat som säljs.
Repetera hur man skålar: Damen: Först till vänster, sen höger o rakt fram. Mannen:
Först till höger, sen vänster o rakt fram. ÖGONKONTAKTEN;)
”Maten tystar munnen”, ingen skall upp på borden eller leka då folk äter.
Då folk kallas upp på borden, ställer de utvalda sig upp på sin stol (springer inte
fram till scenen eller annat) och sjunger en gemensam snapsvisa.
Telefonen skall vara på ljudlös, trotsa det ifall ni törs.
Absolut förbjudet att ha tråkigt.
Det ses som god ton att presentera sig ifall bordsgrannarna är obekanta.

Det bästa med sitzar är då det finns en samhörighet och ett system som funkar så alla trivs.
Gulisarna måste lära och ta modell av oss rutinerade gamyler;) Till gamylernas uppgift är
att sjunga/ropa saker och ramsor som:
•
•
•
•
•

Åååååååååååååååååå..TEMPO!!!
Den saken gjorde han fan så bra.. Det var uti ungdomens fagraste vår...  Den
långa ludna svansen, o sen kom ambulansen
Orutinerat
Folk på borden
De va de bästa, de bästa vi har hört.. *bom, bom, bom*
m.m. m.m. m.m.

Omstart
Tycker man att toastmastrarna börjar för tidigt med sången, eller att någon sjunger helt frl
vers/sång/språk kan man ropa Omstart

jepopääron&prinskorv
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På bordet
Det brukar höra till att med lämpor och vrål tvinga sina vänner från andra skolor, linjer eller
planeter på bordet för att framföra någonting t.ex. sånger.
Detta görs på följande sätt:
ROPA samtidigt som ni klappar takten i bordet:
|:Vi vill ha lillen på bordet:|
I detta fall måste eventuella lillar upp på bordet. Om ni vill kan ni byta ut lillen mot andra
saker/personer/förenigar.
Nåja nu är de som skall vara på bordet..på bordet, men de tvekar?
ROPA
|:Nu har vi väntat länge nog, länge nog, länge nog:|
Tvekar de ennu?
|:Nu börjar vi få gråa hår, gråa hår, gråa hår:|
Ingen sång?
|:Nu börjar det att lukta lik, lukta lik, lukta lik:|
Och då de klarat showen med hedern i behåll, sjunger alla som tack:
Den saken gjorde lillen fan så bra,
en skål uti botten för lillen (nu) vi ta.
Och alla så dricka vi nu lillen till,
Och alla så dricka vi nu lillen till,
Och alla så dricka vi nu lillen till...
Fortsätter tills lillen svarar:
och lillen han säger inte nej därtill.
(eller något annat väldigt innovativt som rimmar)
Varpå de ivriga fortsätter:
För det var i vår ungdoms fagraste vår,
vi drack varandra till, och vi sade gutår!
Den långa ludna svansen, o sen kom ambulansen,
o sen kom elefanten.. Vannifrån kom an? Närpes!
Om någon blir bedd upp på bordet är det endast de som blir bedda upp på bordet som
stiger upp på bordet och sjunger och ingen annan!
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ÅRSFEST
Filicias sjuttonde årsfest närmar sig med stormsteg och jag tänkte här berätta lite info
för de mindre vetande.
Årsfesten hålls i år på Restaurang Silveria fredagen den 25 februari.
Årsfesten börjas med en välkomstdrink och när man väl fått denna så blir det
Solennakt

Under solennakten hålls några tal (b.la. Filicias ordförande säger några ord), förtjänsttecken delas ut
och inbjudna föreningar överlämnar sina gåvor. Tillställningen räcker ca. en tmme och är frivillig att
delta i.
Under årsfesten informerar festmarschalken om vad som kommer att hända som följande punkt i
programmet.
Efter en kort paus börjar själva

Supén
Innan supén gäller det att ta en titt på bordsplaceringen, som oftast är uppsatt vid dörren, så att
man vet vem man har som bordsdam/herre. Sen tar man och letar reda på denna och man tågar in
två och två i salen. Man går allltså parvis ut och in samt om t.ex. hon behöver besöka toaletten leder
herren sin bordsdam till och från bordet. Vid honörsbordet sitter speciellt inbjudna gäster, festtalare
och annat fint folk. Under supén äter man och sjunger under toastarnas ledning. Det hålls även
några tal under supén, bl.a. festtalet och talet till kvinnan/mannen. Under supén kan det hållas en
”konferens-paus” då man kan gå och röka eller pudra näsan eller vad man nu vill göra. För kvinnan
gäller att hon sitter till höger om sin bordsherre och således skålar hon först till vänster sen till höger
och sist rakt över. Till supén hör 2 snapsar, 2 vinglas av valfri färg, förrätt, varmrätt samt efterrätt och
kaffe med konjak.
Efter avslutad supé börjar

Dans/Foto
Efter supén fortsätter festen med dans. Det hör till att man dansar första dansen med sin
bordsdam/herre. Först brukar det spelas några traditionella valsar och sen kör bandet igång med
lite rockigare musik. Under dansen finns en fotograf på plats så att man om man vill kan gå och
fotografera sig med sin bordsdam/herre eller med vem man nu vill bli förevigad med.

Nachspielen
Någon gång efter midnatt brukar vi flytta festen till Filicia Castle, denna tillställning kallas
nachspielen. Här serveras det någon sorters nattmat och sen festar man hela natten lång.

Silliz
Dagen efter runt tolvtiden på dagen är det dags för Zill-frukosten, även denna i Filicia Castle. På
sillizen är allt tillåtet (iaf nästan)! Man äter frukost och dricker snaps. Tillställningen är betydligt
ledigare än kvällen innan och folk brukar bete sig därefter .
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Allmänt om årsfesten

Årsfesten är en finare tillställning och man skall uppföra sig därefter. ”Reglerna” är egentilgen
ganska enkla och man kan dem om man tänker efter. Alltså det gäller att uppträda lungt, ha en bra
hållning, ett fint bordsskick med servetten i famnen. Herrarna skall komma ihåg att vara riktiga
gentlemen, de skall dra ut stolen för sin bordsdam och ”ta hand om henne” under kvällen. Kvinnan
skall också komma ihåg att bete sig som en dam.
Över lag skall man komma ihåg att inte föra störande ljud (t.ex. sucka/gäspa högt är väldigt
ohövligt) eller avbryta andra då det talar. Speciellt då någon för ett tal eller då toastarna har ordet
skall man inte störa. Man skall inte heller gå ut mitt i middagen. Man skall komma ihåg att man kan
börja äta först när den till höger om en fått mat, förutsatt att det är över 7 pers vid bordet.
Men man skall mycket gärna ha ett gott humör, prata med folk runt omkring en vid bordet och vara
trevlig mot alla.
Det är egentligen inte några svåra saker att komma ihåg och man kan ju alltid spana lite på andra
och se hur/vad de gör om man känner sig konfunderad.
Man skall absolut inte låta sig skrämmas av årsfesten och tro att det är en för fin tillställning att delta
i. Jag kan garantera att årsfesten kommer att vara en fest som man kommer ihåg med ett leende på
läpparna.

Om klädseln
För kvinnor gäller lång klänning som kan vara hur fin och elegant som helst. Gärna urringad (stör
väl aldrig en karl ). Även ett fodral i elegant tyg går. Skorna skall vara lätta och stiliga, man kan ha
ett par finare vinterstövlar på sig när man kommer till årsfesten och sedan byta om. Man kan ha
handskar till om man har en klänning med korta/inga ärmar alls. Men handskarna skall av då man
äter! Och inga ringar bärs utan på handskarna. Har man bara axlar bör man ha en schal som täcker
axlarna under solennakten och supén.
Herrana har givetvis mörkkostym eller frack. Kårbandet bärs tillsammans med festdräkt. Eftersom
fracken inte är så vanlig bärs kårbandet även till mörkkostym. Kårbandet har vanligen föreningens
färger och bärs av föreningens medlemmar.
Herrarna bär kårbandet innanför fracken, på skjortan eller på kostymens ”krage”. Kårbandet fästs vid
vänster axel och går tvärs över bröstet ned till höger sida. Filicias band bärs med gulranden uppåt.
Damerna har istället för ett snett band en rosett tillverkad av kårbandet. Rosetten bärs på vänster
bröst.
Om man har både Noviums och Filicias kårband skall man bära kårens d.v.s. Noviums kårband
överst och underföreningens (Filicia) under. Kårbandena finnas att köpas från kåren/föreningen.
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