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MadCow

Ordförande har ordet

Nu är jag här igen! Otroligt nog fortfarande i liv efter pampasveckans alla spektakel. I skrivande stund har 
värsta krapulan just lagt sig och en Ollistisdag känns inte helt avtändande. Takatalvi håller på att smälta 
bort och jag såg t.o.m. några brudar som hade tagit av vinterpälsen och var ute och vandrade i vårsolen 
tidigare idag. 

För vissa studerande betyder våren fullt slit med de sista inlämningsuppgifterna och proven innan 
sommarlovet börjar och för vissa även fullt slit med slutarbetet. Andra oroar sig över att de ännu inte fått 
sommarjobb. Lugn bara! Allt löser sig inom sin tid. Släpp all oro och passa på och njut av våren också.  

Om ni inte gillar våren/sommaren kan ni alltid drömma er tillbaka till vinterns alla evenemang; fastlaski-
anen, porrsitzen, årsfesten och pampasveckan. Det är bara drygt ett år tills dessa evenemang ordnas 
igen. Ni som deltagit i evenemangen kommer säkert att ha minnen för livet, om ni överhuvudtaget 
minns något från dem. Men som en vis man en gång sa: ”Det �nns omtenter, men inga omfester.”. Tyvärr 
blev inte han heller utexaminerad efter fyra år.

På tal om utexaminerad. För mig är just den här våren också en lite sorgsen tid. Så gott som alla de som 
började 2008 med mig kommer att utexamineras. Jag vill passa på att gratulerar er och önska er lycka till 
i arbetslivet. Ni kommer att vara saknade i studielivet, men vi syns i arbetslivet om ett år. 

Jag vill även tacka styrelsen för denna vår. Att få en såhär bra styrelse kunde jag inte ens drömma om. Ni 
sliter ut er dag och natt för att allt ska kla�a. Tack för en otroligt härlig vårtermin! 

Jag vill önska er alla en glad sommar och hoppas att ni får era batterier laddade så ni orkar ett år till. Vi 
ses i höst!

Ivar ”Mad Cow” Gullström
Klubbaråd

Dagens visdomsord: Bråttom lönar sig inte!
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Skäggbi�

Beer Pong 26.1

Detta fantastiska evenemang ordnades den 26.1 och startade med ett gruppspel där 20 lag deltog. Efter 
gruppspelen var det många besvikna lag som �ck tacka för sig och fortsätta kvällen som hejarklack. En 
del matcher var väldigt långa och jämna i 1/8 �nalerna men till slut lyckades vi få fram 8 tappra lag som 
gjorde upp i 1/4 �nalerna, dessa lag hade i detta skede relativt många matcher bakom sig och en hel del 
dricka i blodet. 

När klockan började närma sig 10 så hade vi fått fram två lag som hade en otroligt jämn �nalmatch, 
dessa två lag var Henrik^2 och Le chevaliers de la table ronde de la bière. Matchen pågick väldigt länge 
och vem som skulle stå som segrare skiftade väldigt mycket under �nalen. När glasen började vara slut 
kom rutinen fram i Le chevaliers de la table ronde de la bière och de tunnhåriga medelåldersmännen i 
laget gjorde ett fantastiskt avslut på matchen och vi kunde stolt belöna vinnarna Conny Bäck och hans 
stridspar Jesse Piispanen, båda iklädda rustning kvällen till ära, med vårt �na vandringspris. 

Nedan syns bild på de båda lagen som kämpade om segern i �nalen.



Filicia Aktuellt6

Räkpastej

Fastlaskiainen 21.2

Tisdagen den 21.2 inträ�ade det årligen återkommande evenemanget vi alla väntat på sedan i�ol! 
Konceptet var detsamma som tidigare år d.v.s. rinkbandy vid ishallen från morgonen, därefter 
pulkåkning vid �skarstranden och till sist dragkampen mellan kårerna. Filicia gjorde en favorit i repris och 
tog hem guldet i pulkåkningen med temat angry birds, trots att vi blev utmanade av en betydligt större 
och mer välbyggd fågel. Detta resulterade till och med i en stor bild i Vasabladet, som syns nedan.  Samti-
digt tog Novium återigen hem segern i dragkampen! M.a.o. ett riktigt lyckat år igen för Novia. Mellanfest 
och prisutdelning ordnades på O’malleys och senare på kvällen var det efterfest på Fontana.
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Porrsitz 15.2

Ah, då var den här igen; den vackraste, snuskigaste, mest opassande men ändå så himla passande och 
mest nakna sitzen genom tiderna! Det var porrsitzdags och enligt vissa den enda gången på året som 
man får gå på fest klädd precis som man egentligen vill. Folk klädde på sig, gick till skolan, kom hem, 
klädde av sig och fortsatte till sitzen. Tekniskt sett kunde värmen ha slopats inne på Fontana för alla 
heta människor värmde upp stället på en gång.
 
In vandrade skjortlösa herrar, franska städerskor, servicemän man bara kunnat drömma om, läderpud-
dingar, re�exväst-hjältar, kläder som förmodligen kunnat bäras som bälten. You name it, det fanns med 
all säkerhet på plats! 

När alla heta drömmar hittat sina platser, sattes sitzen i rullning av toastisarna Nathalie och Ivar; NUDs 
och Filicias stoltheter. Med Ivar i koppel svajade Nathalie in och antog scenen. Efter några sexiga stra�, 
utmanande tävlingar och utsökta sånger var det dags för mat. Strategiska toalettscheman uppgjordes i 
all hast på de korta pauserna i de allt för långa köerna till damtoaletten, medans herrarna som vanligt 
stövlade lugnt fram och tillbaka. Styrelser ropades upp på borden, sjöng en trudelutt och satte sig 
belåtet ner. En helt fantastisk stämning rådde under hela tillfället!

Efteråt hölls eftersläppet på Fontana, och stripporna anlände och gjorde sin grej. Ivriga utomstående 
strömmade in för att få en titt på härligheterna på insidan. Högst troligen somnade alla med ett leende 
på läpparna och förbjudna drömmar under nattens gång.

Melon
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Chokladfabriken

Filicias XVIII-Årsfest 24.2

Den 24 februari, en klar vinterkväll hade 70 personer samlats på restaurang Bacchus för att �ra Filicia r.f’s 
18-årsfest. När gästerna hade anlänt och välkomnats av värden Ivar Gullström samt värdinnan Daniela 
Krooks var det dags att inta den större salen för att påbörja solennakten.

Årsfestmarskalk Markus Nybjörk startade solennakten med 3 bankningar och uppräknande av alla 
sponsorer som följdes av välkomsttal av Ivar Gullström och tal av vår kära enhetschef Jonas Waller. 
Senare i solennakten delades presenter ut av inbjudna kårer, studentföreningar och övriga gäster. Efter 
många skratt och roliga presenter delades intygen ut åt föregående styrelse. Hela solennakten avslu-
tades med modersmålets sång.

Vi för�yttade oss därefter till nästa sal där borden stod �nt dukade, vi stod väntandes vid våra platser en 
stund tills hedersgästerna hade anlänt och satt sig ner. Därefter inledde sångledarna Kristo�er Skrifvars 
och Robin Sjölund den första snapsvisan. Ganska snabbt serverades förrätten och småpratet �ödade 
mellan bordsgrannarna, själv �ck jag en ypperligt trevlig bordsdam så vi diskuterade allt mellan himmel 
och jord. Före detta enhetschef Kim Westerlund höll ett mycket inspirerande festtal efter förrätten, efter 
några snapsar till kom varmrätten.  Jag hade valt grillad lammrostbi� med vitlökssky och potatis-
gratäng, vilket var ett mycket lyckat val. Jag kan säga att rostbi�en var nog den godaste jag någon gång 
har ätit.

När varmrätten hade avnjutits höll Antonia Prinsén talet till mannen och en hyllningssång sjöngs till 
männen i rummet. Ka�emusiken som spelades av var också mycket berömlig som framfördes av Nina 
Rönnlund, William Strömbäck, Robin Sjölund och John Södergran. 

Några snapsvisor och vinvisor senare blev det dags för att inta dansgolvet för kvällens första vals. Efter 
att de obligatoriska valserna hade dansats så skruvade bandet Lester upp tempot ett par steg och bjöd 
på en mycket rockig kväll. Trots att valserna var förbi valde många att stanna kvar och rocka till bandet. I 
väntan på att slippa fram till fotografen slog jag mig själv ner med en whiskey och några styrelsemedle-
mmar och diskuterade kvällens program och konstaterade att årsfesten hade lyckats riktigt bra. 

Efter att fått vara med på några bilder och avnjutit min whiskey hade plötsligt tiden rusat iväg och det 
var midnatt, med andra ord nalkades det nachspiel i Filicia Castle dit vi tog oss med buss. I bussen var 
alla glada och sjöng och skrattade. Väl framme i Castle började folk avnjuta nattmaten som stod framdu-
kad när vi kom. Vissa satt och pratade i klubbrummet medans andra dansade på vilt på dansgolvet hela 
natten lång. Festen fortsatte långt in på natten, årsfesten hade ännu en gång blivit en succé!
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Styrelsens hushållstips!

Vi i Filicias styrelse är en ganska brokig skara. Som ni kunde läsa i förra numret av Filicia Aktuellt har vi 
väldigt varierande fritidssysselsättningar. En del gillar att träna, hoppa på studsmattor eller rida på 
elefanter, medan andra helst tittar på stjärnhimlen eller luktar på blommor. En sak har vi i alla fall 
gemensamt, vi är alla våldsamt förtjusta i hushållssysslor! Därför tänkte vi i detta nummer dela med oss 
av våra bästa hushållstips för att göra er vardag lite enklare!

När det �nns lite ketchup kvar i �askan, häll i 
vatten eller olja samt kryddor. Du får en kryddb-
landning till köttfärssåsen!   
//Skäggbi�

Banan�ugan. Alla har väll någon gång haft prob-
lem med �ugor runt frukter. Om du känner igen 
dig, ta en mixer, lägg i mjölk, glass, vatten och 
ketchup. Knyt fast mixern i ett ca 3m långt rep och 
svinga ut det genom balkongfönstret. Vips så är 
grannen ett större problem! 
// Sparris

För att få de luftiga och goda köttbullarna som 
endast farmor klarar av att göra, häll i ca 1dl 
kolsyrat vatten i smeten. Avnjuts bäst med mos! 
Ps. kan också användas för att göra vå�or luftiga.  
//Mos

Fanns det bara omogna (gröna) bananer i a�ären? 
Inga problem! Sätt bananerna med ett Äpple i en 
plastpåse, knyt ihop och förvara i rumstemperatur. 
Snabbare än du tror har du mogna (gula) bananer! 
// Äpple

Är du trött på att måsta workout när du böjer dig 
ner för att byta skräppåse every single time? Jag 
har gjort en revolutionerande upptäckt! Ta så 
många påsar dina ingenjörs(or whatever)händer 
kan bära, lägg påsarna slejka uppet varader, påse 
inuti påse, placera i roskisen och vips, så har du 
åtminstone 5 skräppåsworkouts down the ladder! 
Bara ti knyt å lämn åt sambon ti bär ut! Nånä.. bär 
nu ut di själv. 
//Melon

Har du alltid drömt om att ha en egen baseball-
handske? Nu kan du göra en egen! Ta en trädgård-
shandske och mammas gamla bh. Sy fast en kupa 
på trädgårdshandsken. Voila! (Om morsan har för 
små bröst kan du alltid nalla en bh av farmor.) 
//Mad Cow

Om du bränt fast choklad eller annat i en gryta så 
kan du ta vatten och maskindiskmedel och låta 
detta koka en stund, sedan är det lätt att diska ur 
grytan, gar mytji enklan en bare me hett kranvat-
ten. 
// Chokladfabriken

Dyrt och tungt att bära hem wc-papper från 
a�ären? Sitt istället kvar när du spolar, lufttorka 
sen enligt bästa förmåga!
//Ångvält

En timme kvar till årsfesten och en ful �äck på 
slipsen? Koka upp vatten och för slipsen över 
ångan tills �äcken försvinner. Snabbt och enkelt!
//Chinchilla

Skogsarbetare blir svettiga under hjälmen. Fäst ett 
trosskydd mot pannan i hjälmbygeln så sugs 
svetten upp i det. Knepet fungerar. PS Ta hem 
trosskydden, is itt kast di i skogin! DS
//Röö Mjölchen

Salta disken så möglar den inte!
//Räkpastej

Musiken i din mobiltelefon får högre volym om du 
lägger telefonen i en lämplig skål. Pröva olika kärl 
tills du hittar din bästa kökshögtalare!
//Traktor
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Äpple

FiliciaLan 23 - 25.3

Det tog endast 6 dagar för FiliciaLanet att bli fullt reserverat. Kan det bero på det enkla online-
reserveringssystemet vi införde? Kanske det, men även intresset växer för varje termin som Filicia ordnar 
ett lan-party! Hela evenemanget tog plats i Castle 23-25 mars och inga större problem uppstod under 
lanet. Många har sagt efteråt att det var en mycket trevlig helg och att den var fylld av roliga tävlingar.

Under lanet förekom spel av alla slag. Bland annat League of Legends, Quake 3, Call of Duty 2 och Track-
mania spelades. Alla dessa spel hade även en egen turnering. Vårens huvudturnering, där priserna 
sponsrades av Multitronic, var Call of Duty 2. Turneringen var väldigt spännande och laget som vann �ck 
varsitt gaming-headset.

I år igen ordnades tävlingar som inte innehöll spelande, båda de nystartade tävlingarna ”Creative 
Design” och ”Tangentbordskastning” tog plats under lanet. Här nedan ser ni tangentbordskastningen in 
action, tävlingen vanns av Jonatan Nygård som kastar på bilden.

Lankommittén bestod av Alexander Sundqvist, Jonatan Nygård och Mattias Nixell. Ett stort tack till dem 
som möjliggjorde alla tävlingar och aktiviteter under lan-partyt. Lankommittén och Filicia vill även tacka 
alla deltagare som bidrog till ytterligare en minnesvärd helg. Vi ses igen i höst!
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Mos

SYhFIILIS-race 27.3

Morgonen var här som man så länge väntat på, till och med att höra väckarklockans irriterande plin-
gande var som fågelsång för öronen.  Mutor hade förberetts långt på förhand, utstyrsel letats, taktik 
diskuterats och gubbarna var laddade till tusen! Pampasveckan var äntligen här med SYhFIILIS-race som 
inledning på veckan.

Denna tisdagsmorgon inleddes med en extra stor ka�ekopp för att klara av hela dagen och också hela 
vecka, varefter vår tappra chau�ör Willy ”lounas” Lågas kom och plockade upp oss övriga racers. Vi sam-
lades sedan hos vår traktor, drog på vår utstyrsel och begav oss iväg för att inhandla de sista mutorna. 
Eftersom temat för detta år på racet var 1930-tal och år 1937 nådde snövit och de sju dvärgarna ut på 
bioduken, hade vi bestämt oss att vara utklädda till dem. Eller närmare bestämt snövit och de fyra dvär-
garna eftersom alla tyvärr inte rymdes med i bilen.
 
Med de sista mutorna inhandlade, en del långa blickar och några skratt från kassakön, begav vi oss sedan 
iväg (med en kort matpaus före) till Sandö där racet skulle börja. Vi väntade där i närmare en timme 
förrän chau�örstävlingen började, vilken utsåg i vilken ordning lagen skulle starta. Fastän Chokladfab-
riken sprang som en gasell och placerade sig i täten hamnade vi ändå att starta så gott som sist då 
arrangörerna hade redan på förhand bestämt viken placering i chau�örstävlingen som skulle börja.
 
När det sedan väl bar iväg, hamnade vi med hjälp av vår ledtråd ut till �ygfältet där vår första uppgift 
blev att köra skottkärra med hjälp av ett par skidor. Denna punkt klarades av utmärkt och ett glatt och 
stolt gäng �ck sedan åka vidare. Racet fortsatte sedan med diverse uppgifter runt om i stan, allt från att 
för�ytta sig fram på plankstumpar, frisbeekastning, teaterframträdande till nyckelletande, äckliga 
drycker, replabyrinter och charader. Efter många timmars slit, funderande och ett fantastiskt race kom vi 
till Oliver Inn där målgång var, med endast ett par minuters marginal. Vi hann dock med nöd och näppe 
till alla punkter och en kall öl var därför välförtjänt.
 
Kvällen fortsatte sedan med mellanfest hos vår traktor där vi äntligen kunde slappna av en stund och få 
lite mat. Efter att civilkläderna åkt på tillbaka, en del prat och grubblande över hur racet gått för oss 
begav vi oss sedan iväg till Leipätehdas där kvällspartyt ägde rum. Efter att minglat runt i ett par timmar 
förkunnandes slutligen segrarna. De blev detta år välförtjänta Politivas, men vi �ck i varje fall vara nöjda 
med delad förstaplats i muttävlingen!
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Traktor

PrePampas 29.3

Då var det torsdag på pampasveckan och vad hände då om inte PrePampas-sitz!
Om man tänker en vecka tillbaka på vad som då hände var att vi hade biljettsläpp till årets sitz.
Då inträ�ade det som ingen trott, biljetterna till sitzen tog slut på 10min och den som �ck sista biljetten 
hade köat sedan 8:10!

På torsdagskvällen då Filicia och Politivas hade gjort i ordning allt började alla sitzsugna att samlas vid 
Castle. Det var personer från hela Svensk�nland och även från Umeå.

När pampas�rarna hade väntat länge nog på att sitzen skulle börja, så började sångerna ljuda.
När Traktor och MadCow äntrade scenen hade de olyckliga nyheter. Toastisarna för kvällen hade druckit 
lite för mycket kvällen innan och de �ck ta över. Efter två snapsvisor ville de visa en �lm som handlade 
om två av våra styrelsemedlemmar som var ut och jagade hankeiter. Ryktet hade nämligen spridit sig om 
att Hanken hade ett otroligt bra Olympiadlag. 

När �lmen var slut stegade våra kära jägare Sparris och RööMjölchen fram på scen med ett gorillahuvud i 
högsta hugg. Det var dagens fångst och de två tog över rollen som toastisar. Då drogs sitzen igång på 
allvar med sånger och vitsar. Man delade även ut stra� åt de olydiga, som Helga och Olga tog hand om.
Då det ändå var dagen före PampasOlympiaden så hade toastisarna ordnat en egen Prepampas-
miniolympiad.

Efter att vi hade fått uppleva ljuva sånger, groteska stra� och otroliga partytricks framfört av våra 
Umeågäster så fortsatte kvällen med eftersläpp i vårt slott. När stämningen var som bäst och vårt inhyrda 
band skulle börja spela så hände det tråkiga, brandalarmet gick igång!

ALLT stannade och arrangörerna agerade lugnt och sansat och �ck ut alla långt före brandkåren var på 
plats. Efter att vi hade fått ordning på alla där ute och brandkåren �ck av alarmet, som visade sig vara ett 
falskt alarm så kunde allt fortsätta som vanligt. Bandet kunde börja rocka loss och det gjorde även pub-
liken. Efter det så fortsatte samvaron in på småtimmarna och sedan begav sig alla hem för att vila upp sig 
inför Nationaldagens överraskningar.
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Ångvält

Pampas Olympiad 30.3

Olympiaden var som alltid på fredag morgon/förmiddag och detta var 20-års jubileum för evenemanget! 
Vädret i Vasa var inte perfekt men det var inte heller dåligt! Självaste olympiaden drog igång kl 11. Lagen 
var på plats och en liten del av publiken hade anlänt till platsen för att se detta legendariska event! 

Så småningom började allt folk ha vaknat ur sina dvalor och snart var hela läktarna och allt utrymme runt 
om fyllt med folk i halare som kommit för att heja fram sitt favoritlag eller annars bara vara ute och ha kul 
med �era 100-tals studerande från olika orter. 

Dragare av detta event var Janne Grönroos som �ck folket att komma upp i högvarv redan från början. 
Evenemanget blev lyckat med både olympiad, zumba, läktartävlingar(roptävling) och grisar(maskotar) 
som sprang runt och roade folket. Självaste olympiaden bestod av 24 tävlande lag, medan det tidigare år 
har varit 16! 

Vinnare blev till sist ”New is nice” från Åbo akademi i Vasa som slog ut vårt alldeles egna lag ”Skviiron” i 
�nalen på grund av lite balansproblem!
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Röö Mjölchen

Den hemliga artikeln!

Ja hur hemlig den nu egentligen är vet jag inte, hemligheten låg i att jag skulle avslöja en massa 
godsaker(perversiteter?) om nuvarande styrelse, lite som en skvallertidning à la tekniska. Men tyvärr så 
har undertecknad försummat sitt uppdrag och bara fått tag på material till hälften av styrelsen. Det är 
inte lätt att leka undercover bland sina närmaste kamrater utan att avslöja sig! Hittills har det gått ganska 
bra men det tar sin lilla tid. Dessutom när jag nu avslöjar att jag håller på och skuggar dem dag och natt 
så blir det knappast lättare. Hursomhelst, det �nns inte några för svåra uppgifter, bara �nurliga lösningar!

Det jag i alla fall kan berätta om är lite hur styrelsens jobb har sett ut bakom kulisserna hittills i år. De 
�esta tror vi är ett hopsvetsat gäng som bara fördriver tiden på Castle och dricker sprit. Men faktum är att 
så ligger det inte alls till. Visst, vi tillbringar en hel del tid på Castle, men tiden vi sitter där och jobbar 
absolut nyktra kan i år jämföras med ett halvtidsjobb. Vissa av oss jobbar även vid sidan om och har en 
hel del skolarbeten, så då kan ni räkna ut att vår fritid �nns det inte mycket av. 

Men tillbaka till tråden! Då vi började i år tog våra måndagsmöten 3h minst! Det kan jämföras med 
Novium som i snitt har ett sådant varannan vecka. Alla hattar av för Novium! De jobbar även de sina 
arslen av sig. Skillnaden är att de sköter mycket via e-post, telefon och reser land och rike runt. Dessutom 
sitter de med i en hel del arbetsgrupper och sitter på MÅNGA �er möten än oss! FAN, nu gled tankarna 
iväg igen! Anyway, vi sitter till största del på Castle och funderar, planerar och utvecklar. En ny scen har 
byggts, mindre uppi�ningar av Castle har blivit gjorda, och mera är på gång. Vi sitter även en hel del i bil 
och kör runt i Vasa för att handla tillbehör till sitzar, kolla upp priser på byggvaror, inte är vi ju dumma och 
tar första bästa heller! 

Många av oss har dessutom en hel del annat. Wille har sin söta �ickvän att spendera tid med då han inte 
kickboxar eller tränar till maraton. Ivar jobbar arslet av sig med Filicia och håller i trådarna för hela fade-
rullan, dessutom sliter han även hårt med skolan och är på väg utomlands på jobb i sommar. Lillen vet vi 
inte riktigt vad han gör, men han verkar nu alltid upptagen i alla fall. Ludde har ju förstås han en kramgo 
sambo och dessutom försöker han hålla koll på vår ekonomi, och det är en tidskrävande uppgift vill jag 
lova! Och sen har vi Conny som har tagit lite paus från studierna och börjat jobba hemma i Närpes. Nixell 
har även han mycket på gång och dessutom har han e ny hemsida till �licia i åtanke. Daniela som bor en 
bit utanför med sin sambo får givetvis inte försumma sin kärlek. Willy har fullt upp med sina projekt och 
försöker hinna med utvecklingen i vår tidsålder. Klasskompisarna Markus och Björn har ofta sina stud-
iekvällar och de syns ganska frekvent i Castle med sina idéer. Och Martin besöker även han sin �ickvän 
och tryggar sin framtida familj! Till sist har vi undertecknad, som försöker stöda Ivar och resten av 
styrelsen så gott han kan, dessvärre verkar jag tro att ett dygn har 48h och att ingen av dessa behöver 
sömn, tidsoptimist, NO SHIT!

Som ni ser har vi alla fullt upp med att göra er studietid här på Tekniska till den bästa möjliga. På alla sätt 
och vis! Vi lägger ner en liten del av vår själ i allt jobb och jag är dessutom säker på att alla känner av det. 
Men vi �nns till för ER! Så se nu till att komma ner under våra kanslitider och känn er som hemma! Ställ 
frågor och vi ger er svaren! Men nu börjar undertecknad bli för sentimental och känner tårarna är på väg, 
och det går ju inte för sig... Så bäst vi gör ett snabbt slut!
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