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What ET did when he came home.
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MadCow

 

Ordförande har ordet

För er som inte riktigt har koll på vem jag är:

Jag heter Ivar Gullström och är Filicias ordförande 2012. Jag ursprungar från Närpes och studerar 
!ärde året på byggnadsteknik med inriktning konstruktion. Jag har ingen katt. Detta blir mitt andra år 
i Filicias styrelse och jag är säker på att det kommer att bli minst lika bra som föregående år. 

På samma gång vill jag passa på att tacka förra årets styrelse för den utmärkta grunden vi har att 
bygga vidare på.

För er som känner mig:

Hej!

Planer för vårterminen

Vi har redan våren planerad i stora drag. Den årliga porrsitzen närmar sig med stormsteg, årsfest-
planeringen är i full gång och rinkbandylaget har börjat träna till Fastlaskiainen-turneringen. I 
skrivande stund har även årets första beerpongturnering ägt rum och när tidningen publiceras har 
antagligen årets första musicquiz också ägt rum. I samband med Pampas Nationaldag ordnas även 
Pre-Pampassitz. Nytt för i år är att det även "nns planer på en gamylsitz, exklusiv för Filicias gamla 
styrelsemedlemmar från 2012 och bakåt till 1992. Som resultat av vår Umeå-exkursion i!ol "nns det 
även planer på ett besök från Umeå. 

Övrigt

Om ni undrar över något, har idéer eller annars bara vill prata lite 
skit, var inte rädda att komma och fråga. Jag bits. Resten av 
styrelsen står även till ert förfogande så kom gärna ner till 
källaren och umgås. Vi "nns till för er skull!

Jag vill även önska er alla lycka till i studierna, med slutarbeten 
och sökande av sommarjobb.

Med snöiga hälsningar med rimfrost runt kanterna och ett litet 
barn som fastnat med tungan mot ett järnräcke.

Ivar Gullström
Klubbaråd

Dagens visdomsord: Det är bättre att pissa i pissoaren än på 
golvet.
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Styrelsepresentation
Ett nytt år har anlänt, med en lika ny styrelse, bra! Här kommer en kort presentation av den nya styrelsen.
Varje medlem berättar kort om sig själv samt svarar på frågan:
“Om ni sku behöv tillbring en mysig natt med en kändis av SAMMA kön. 
Vem sku e vara å vaför?”

Namn: Ivar Gullström
Styrelsenamn: Mad Cow
Styrelsepost: Klubbaråd (Ordförande)
Linje, Årskurs: Byggnadsteknik 4, Inriktning: Konstruktion
Hemort: Murjäälon i Bäckby i Närpes
Intressen: Mysiga skogspromenader, titta på stjärnhim-
len samt hermafroditbrottning.

Buck Angel, av förekommen anledning

Namn: Kristo!er "Krisse" Skrifvars
Styrelsenamn: Röö Mjölchen
Styrelsepost: Vice Ordförande (Ivars vänstra hand när an 
itt ork nåmer me höger)
Linje, Årskurs: Elektroteknik; Automation.ÅK4
Hemort: Benviken, grannby ti Knåpnäs å Kalax
Intressen: ALLT! Han som vet mest å har mest erfaren-
heter då an dör vinner!

Freddy Mercury, om man nu måst gör e så ska man väl 
slå på stort direkt! 

Namn: Ludwig Siegfrids
Styrelsenamn: Traktor
Styrelsepost: Kassör
Linje, Årskurs: Produktionsekonomi 2
Hemort: Kaskö
Intressen: Elefantridning, fotboll, innebandy och inte att 
glömma Ping Pong Show

Sylvester Stallone, för då skulle jag inte behöva förlora 
med "it då vi brottas under täcket.
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Namn: Willy Lågas
Styrelsenamn: Chokladfabriken
Styrelsepost: Sekreterare
Linje, Årskurs: El 1
Hemort: Molpe
Intressen: stoppa främmande föremål i chokladfabriken

Karl Fazer, han kan sin choklad

Namn:Markus, kallas ibland för Macke
Styrelsenamn: Mos
Styrelsepost:Bärsråd
Linje, Årskurs:El 3
Hemort:Hienobackan! elå Tallbackan om man ska va exakt 
men e je int näin som väit vann he je
Intressen:Studsmattshoppning och krocket

Charlie Sheen sku siekert slut me världens kalas

Namn: William Strömbäck
Styrelsenamn: Sparris
Styrelsepost:Rådd
Linje, Årskurs:Produktionsekonomi 2
Hemort: Närpes
Intressen:Leta mask och vika servetter

kim jong un. Jag är svag för asiater och kankse lite fuck 4 fame 
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Namn: Björn Nygård
Styrelsenamn: Chinchilla
Styrelsepost: Intråd
Linje, Årskurs: El3 Automation
Hemort: Kaskö
Intressen: Hålla andan

Barbapappa,omöjlit ti si skillnan på honom å hans dotter, 
dessutom e han vig

Namn: Mattias Nixell
Styrelsenamn: Äpple
Styrelsepost: Dataråd
Linje, Årskurs: IT1
Hemort: Närpes
Intressen: It-relaterade saker, vänner och studielivets festliga 
sida

Ja sku däil sieng me Christer Lindarw, fö he je närmast ja 
kommer än blondin oåv samma kön. ( från After Dark )

Namn: Daniela Krooks
Styrelsenamn: Melon
Styrelsepost: Extråd
Linje: Maskin och produktionsteknik, fager förstaklassist
Hemort: Lite årvas å lite vasa
Intressen: Träna, bilar, stirr på serier (t.ex Friends om å om 
igen), leka me nära å kära, ooch.. well, !licia

Å nu beror e ju på va sorts "mysig" vi menar ijee nu.. men 
kanski Eva Longoria? Now there's an image!
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Namn: Conny Karl Erik Söder
Styrelsenamn: Ångvält
Styrelsepost: Idråd
Linje, Årskurs: andra åre åp maskin å drift
Hemort: kommer från en liten byhoål i närpes som man kallar 
fö gottböle
Intressen:  ja e sån här stor mysig teddybjörn som tycker om 
det mesta livet har att ge t.ex. sitta under eken och lukta på 
blommorna

jag har hört att påven benedictus XVI skulle vara en riktig 
man som står upp till sina åsikter, han skulle säkert kunna 
styra och ställa i sängkammaren misstänker även att han e 
ett riktigt sexobjekt när kläderna åker av ;D

Namn: Martin "nissi" Nilsström
Styrelsenamn:  Skäggbi!
Styrelsepost: Musråd
Linje, Årskurs: Byggnadsteknik, 2
Hemort: Jeppis
Intressen: Idrott och PEAK

Zach Gali"anakis, han som spelar Alan i The Hangover. Så sku 
vi kuna ha en two-man wolfpack.

Namn: Robin Sjölund
Styrelsenamn: Räkpastej
Styrelsepost: Slottsråd
Linje: Elektroteknik 2, Kraft
Hemort: Larsmo, men lite kaskö
Intressen: Gitarr, Lena Handén

Rob Halford, han kan iaf skrik som en kvinno
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Melon

Ett ljus i staken 23.11.2011

Hösten anlände, och så gjorde även höstens sista sitz, som Filicia och NUD har tillsammans. 
Förväntansfulla tomt-wannaben kom !ängande ner för castles trappor, men tomteluvan på skaft 
och feelisen i högsta hugg, redo att förtära alkohol i alla dess former. Glögglas tömdes, 
tomtegröt-tallrikar strömmade in och kanelen yrde runt oss. Allt medan detta hände så stod Jesse 
”Santa” Piispanen och Conny ”Rudolf” Bäck och försökte hålla oss i styr, samtidigt som de bjöd på 
en fenomenal underhållning. Likt vanlig ordning kröp vi in under borden och upp på stolarna 
samtidigt som vi vässte stämbanden med våra vackraste snapsvisor. Känslan var väldigt trevlig 
under hela kvällen, och samhörigheten höjdes en aning när vi alla bar liknande huvudbonader. 
Självaste tomten kom även smygande och delade ut julklappar åt folk som varit snällast. Det var 
allt från kondomer, till leksaker, till alkohol, till andra anspråkslösa ting som glädjade alla. Stra" 
mottogs hit och dit, mest från kilasträngda ungdomar som inte kunde behärska sig längre, och 
kvällen urartade måttligt, som alltid. Dessa stra" till trots så förlöpte kvällen mer eller mindre 
!äckfritt (knappast icke bokstavligen), och det hölls ett gemytligt eftersläpp i vårat hemtrevliga 
castle. Alla var nöjda och lyckliga, och lekte med sina julklappar ända in i gryningen. 

!
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Hjulfest

Efter en intensiv termin med en hel del skolarbeten, en del sitzar  och måhända också en och annan 
ollistisdag var det nu dags att avsluta terminen med hjulfest.  Efter som detta var det första evenemang  
man som ny styrelsemedlem !ck vara med och ordna var det också extra spännande.  Festen ordnades 
den 16.12 i Filicias utrymmen och inleddes kl. 19 med stående julbord som tillrets av Rezas Café.  Som 
toastisar fungerade Daniel Eng och Klaus Erlands. 
Vi, både nya och gamla styrelsemedlemmar, anlände till !licia redan några timmar på förhand för att 
ställa i ordning inför festen och lugna nervösa nerver.  Efter någon timme började också övriga 
deltagarna strömma in och slå sig ner vid sina platser. När klockan sedan närmade sig sju fylldes salen 
snart  med ett välbekant  ”mm tcchh tcchh mm tcchh tcchh” och Helan sjöngs. Kvällen förlöpte därefter 
med en del vitsar och historier från våra toastisar, god mat, trevliga bordskamrater och tacktal samt 
presenter åt de avgående styrelsemedlemarna. Vi nya styrelsemedlemmar hade också förberett några 
sketcher inför denna kväll, vilka vi framförde och av skratten att döma blev de också uppskattade av 
publiken.  
Därtill hade vi några tävlingar bl.a. en dance o" mellan vår traktor och en representant från Noviums 
styrelse, vilket efter tappra försök slutade med en oavgjord kamp. Under kvällens lopp hade vi också 
besök av jultomten, eller rättare sagt av tre olika jultomtar som delade ut gåvor till de som varit tillräcklit 
snälla.  Efter att punshen, ka"e samt efterrätt avnjutits förlöpte kvällen sedan lugnt vidare med dans i 
discot samt minglande runt om i !licia castle ända in till småtimmarna. 
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Back to Filicia Castle Winter Edition

Den 18.1 ordnades detta minnesvärda evenemang, som namnet redan avslöjar så var det första eventet i 
Castle för vårterminen. Drygt ett hundratal besökte Filicias utrymmen under kvällens gång, besökarna 
umgicks kring sällskapsspelen och dansade till musiken som strömmade ur högtalarna. 

Höjdpunkten för kvällen var de!nitivt när nya styrelsemedlemmarna !ck sina styrelsenamn genom ett 
traditionsenligt dop. Namnen som utdelades var anspel på karaktärsdrag eller enskilda ”händelser”, vilka 
namn nya styrelsemedlemmarna blev tilldelade kan ni läsa i styrelsepresentationen. Festen fortsatte in 
på småtimmarna helt enligt traditionen, efter att vi kommit längre in på det nya dygnet började de glada 
besökarna ta sig hemåt enligt bästa förmåga och stil. 
//Skäggbi"
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Evenemangskalender våren 2012

Hej alla studeranden! Filicia styrelsen fortsätter ännu i vår att jobba hårt med att ordna olika 
evenemang för alla er som är intresserade. Jag ska berätta litet om alla evenemang som 
spikats fast efter mycket planerande hit och dit.
Nu taar ni fram kalendrin å buri skriiv opp! Annårs missar ni allt kul :D

15 Februari – Porrsitz
Årets sliskigaste och porrigaste sitz be!nner sig på Fontana. Själv har jag inte hunnit tagit del 
av denna sitz ännu, men jag får höra från alla håll och kanter att det är en av de bästa sitzarna 
på året. Jag ser verkligen fram emot att få delta i den! Desto porrigare du klär dig desto 
bättre, missa inte detta evenemang!

24 Februari - Årsfest XVIII
Filicias årsfest (18:e) är en !nare fest som ordnas vid Restaurant Bacchus. Festen består bl.a. 
av tre rätters middag, gästtalare och dans. Se till att gräva fram dina !naste kläder tills dess! 
Även detta år ordnas den traditionsenliga sillizen morgonen därpå för alla årsfestare.

23 – 25 Mars – FiliciLAN
Kom med och lana i vårt slott en hel helg med dina vänner. Under LAN-partyt kommer det 
att ordnas tävlingar, inte bara speltävlingar utan även tävlingar som kräver ditt kreativa sinne. 
Har du inte lanat förr så är det heller inte för sent att komma och pröva på det!
( Flickor får gärna kom å! ;D )

26 – 31 Mars – Pampasveckan
En vecka fylld med en massa skoj! Det !nns en skild artikel där du kan läsa om denna vecka, 
rekommenderas starkt att ni deltar!

Dessutom har vi tidigare i år hunnit med två andra evenemang. Har du missat dessa? 
Misströsta icke, det kommer "er chanser.

Beerpong
Vill du testa dina beerpongfärdigheter kan du delta i detta evenemang. Utmana dina vänner 
och se vem som prickar glasen bäst. Även om du inte vill delta i tävlingen själv så är det roligt 
att vara på plats och heja på sina vänner!

Musicquiz
En kul tävling där du ska gissa vilken artist som sjunger vilken låt, så det gäller att ha bra koll 
på musikens värld om man vill vinna. Var inte blyg heller fast du känner dig osäker, du kanske 
är den som skrapar ihop en fullpott iallafall! 

Så he va allt ja vila berätt om voårän, vi syns snart!   
// Äpple

Äpple
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PAMPASVECKAN

Den närmar sig med stormsteg och snart är den här. Den legendariska pampasveckan! Då 
sätter studielivet igång på allvar uppe i Vasa och studerande från hela Svensk!nland 
kommer upp och festar hela veckan. Pampasveckan har evenemang alla dagar, från 
tisdag till lördag, så du behöver inte vara orolig att behöva sitta hemma någon dag och 
inte ha något att göra.

26.3 Måndag – Vilodagen 
Måndagen är den enda dagen som är helt utan evenemang vad jag vet (kan ändras). 
Denna dag kan man antagligen utnyttja till att vila upp sig, så man e pigg och alert resten 
av veckan. Eller så kan man förstås börja med alkohol redan denna dag, så det inte blir för 
lite av den sorten :D

27.3 Tisdag – Syh!lis-race
Tisdagen startar den härliga pampasveckan, denna dag börjar det komma folk som 
studerar i hela Svensk!nland till Vasa. Det första ut denna vecka är det legendariska 
Syh!lis-racet, detta evenemang går ut på att man i 4-5 mannalag, varav en behöver vara 
en nykter chau"ör, skall orientera sig runt i Vasanejden och utföra olika roliga uppdrag 
med maskerade bilar och maskerade deltagare i årets tema. Ett hejdundrande even-
emang som är lite utöver det vanliga! Så missa inte biljettsläppet till detta, och kom ihåg 
att komma och köa i tid! För er stackare som inte hinner med detta kan ni alltid ställa upp 
som funktionärer vid de olika punkterna. Som funktionär har man minst lika kul som de 
som deltar i racet. Olivers´Inn brukar vara ett perfekt ställe att !ra på efter racet och före 
eftersläppet, som är på Fontana när dörrarna öppnas kl 22.00. Där utnämns även årets 
vinnare!

28.3 Onsdag – Så ska det låta
På onsdagen är det inte heller någon bra dag att sitta hemma, för då kör de igång med ”så 
ska det låta” på Olivers´Inn. Så kom och besök även detta roliga evenemang och trä"a en 
massa nytt folk och vänner!

29.3 Torsdag – PrePampas-Sitz
Denna dag, dan före dopparedan, eller hur man nu skall beskriva denna dag, folk börjar 
komma igång på allvar uppe i studiestaden Vasa. Folk börjar svärma in till stan och det blir 
bara mera och mera folk, och man börjar fundera om det verkligen kan vara så här kul?  
Javisst, det kan det och det blir bara bättre!! För just denna kväll är det PrePampas Sitz. 
Detta brukar vara en av de bästa sitzarna som ordnas under året och folk från alla möjliga 
hörn av Svensk!nland deltar i denna Sitz, och även ett sjudundrandes eftersläpp utlovas!
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30.3 Fredag – Pampas Nationaldag
Nu har dagen som vi alla väntat på äntligen kommit: PAMPAS NATIONALDAG!! Alla buss-
laster med folk har anlänt och kvar återstår en sjudundrandes fest! Dagens festligheter 
börjar redan kl. 11 när scenen och läktarna är uppsatta mitt på torget, där den underbara 
olympiaden drar igång med 4-mannalag från hela Svensk!nland som tävlar i olika grenar 
där det till slut bara återstår ett vinnande lag. Så missa inte detta tillfälle det kommer att 
vara en otrolig stämning på Vasa torg!! Sen på kvällen kl 21.00 ordnas det three"oorparty 
vid nattklubben Fontana där det kommer att vara fullt ös hela kvällen!! Så missa inte 
biljettsläppet när det går av stapeln.

31.3 Lördag – Silliz
NEJ, Pampasveckan är inte slut ännu!! Denna dag skall alla söka sig till bussarna som går 
av och an mellan stan och sillizen, för att där uppleva årets bästa silliz med en massa nya 
vänner och annat folk som vägrar ge upp före veckan är slut, det kommer att vara en 
sjudundrandes stämning på denna silliz! Sen kl 12.00 öppnar Olivers´Inn sina dörrar för 
att släppa in sina pampas!rande kunder som mer än gärna ännu vill ha kul den sista 
dagen av denna underbara vecka! Så skippa inte denna dag, ni får sova hela söndagen!!!
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Regler för att hålla traditonerna vid liv!

Alla har ännu inte funnit vägen till sitzens förlovade bord, så hur ska man veta vem man 
skålar med? Varför är punschen gul? Och var tar gamylerna alla ramsor ifrån? Ta det lugnt, 
i denhär artikeln !nns allt ni behöver veta för att sitza som stopojkan!

Inte prata då toastisar pratar STRAFF

 ropar EN gång ”snaps/öl” eller annat som säljs. 

 Först till höger, sen vänster o rakt fram. Glöm inte ÖGONKONTAKTEN!

 långa ludna svansen, o sen kom ambulansen

 Och mycket mer som inte ryms i en artikel.

Omstart
Tycker man att toastmastrarna börjar för tidigt med sången, att någon sjunger helt fel 
vers/sång/språk eller du inte svalt förra snapsen än, kan man ropa Omstart!
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På bordet
Det hör dessutom till att man ropar upp folk från andra skolor, linjer eller städer på bordet. 
DETTA SKER TIDIGAST EFTER MATEN!
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/föreningar.
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 han 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 vad fan ska jag ta mej till.
(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 uppropad på bordet är det endast de som blir uppropad på bordet som stiger 
upp på bordet och sjunger och ingen annan!
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Filicias XVIII årsfest

Det drar ihop sig till Filicias 18:e årsfest, som i år hålls på Bacchus 24 februari. Eftersom det är en 
!nare tillställning och studentkostymen börjar kännas lite trång kan det vara bra att veta vad 
som egentligen händer på en årsfest.

Årsfesten börjas med en välkomstdrink och när man väl fått denna så blir det:  

Solenn akt
Under solenna akten 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 !nt folk. Under supén äter man och sjunger under toast-
arnas 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, 
förrätt, varmrätt samt efterrätt och ka"e 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 valser och sen kör bandet igång 
med lite rockigare musik. Under dansen !nns 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. 

Nachspiel
Någon gång efter midnatt brukar vi #ytta festen till Filicia Castle, denna tillställning kallas 
nachspiel. Här serveras det nattmat och sen festar man hela natten lång.

Silliz
Dagen efter runt tolvtiden på dagen är det dags för sillfrukosten, 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. Kostymen gör man bäst i att lämna 
hemma, halaren sitter betydligt bättre en dag som denna.
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Allmänt om årsfesten

Årsfesten är en !nare tillställning och man skall uppföra sig därefter. ”Reglerna” är egentligen 
ganska enkla och man kan dem om man tänker efter. Alltså det gäller att uppträda lungt, ha en 
bra hållning, ett !nt 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 kväl-
len. Kvinnan skall också komma ihåg att bete sig som en dam.

Överlag 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 personer vid 
bordet.

Man skall mycket gärna ha ett gott humör, prata med sina bordsgrannar 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 !n 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 !n 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 !nare 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! Inga ringar bärs utanpå handskarna. Har man bara axlar bör man ha en schal 
som täcker axlarna under solenna akten och supén.

Herrarna har givetvis mörk kostym eller frack. Kår- och föreningsbanden bärs tillsammans med 
festdräkt. Eftersom fracken inte är så vanlig bärs banden även till mörkkostym. Banden har 
vanligen föreningens färger och bärs av föreningens medlemmar. Herrarna bär banden innan-
för fracken, på skjortan eller på kostymens ”krage”. Bandet 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 bandet. Rosetten bärs på vänster bröst. Om man har både 
Noviums och Filicias band skall man bära kårens d.v.s. Noviums kårband överst och under-
föreningens (Filicias) under. Bandena !nnas att köpas från kåren/föreningen.
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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
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