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Ordförande har ordet
Hej alla nya och gamla studeranden! Nu är det återigen dags för ett skolår
fyllt med evenemang, Ollis-tisdagar och lite studier. Hoppas ni har haft ett
skönt sommar/arbetslov. Det har iaf jag.
Först och främst vill jag välkomna alla nya gulisar och gratulera till ett bra val
av skola och studieort. Nu i början kommer ni att få ganska mycket information om allt möjligt. Ni har säkert fått höra om studerandekåren, studentföreningen och en massa annat. Vi är studentföreningen Filicia r.f . och vår
uppgift är att ordna olika evenemang åt er så ni skall släpa er ur lägenheten
och ha lite kul vid sidan om studierna. Som medlem i föreningen har ni också
möjlighet att beställa vår gula studiehalare (rekommenderas starkt).
Det gångna halvåret har varit vilt men det kommande blir förhoppningsvis
ännu vildare. I planerna för hösten finns evenemang såsom: Back to Filicia
Castle, otaliga sitzar, FiliciLan, Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbailuelånaa och Hjulfest. Utöver dessa kommer det även att ordnas musicquiz och beerpong efter behag. Dessutom kommer det även att hållas styrelseval i höst. Så om just du som läser detta eller någon du känner är intresserad av att sitta med i nästa års styrelse är det bara att ställa upp.
Sist och slutligen vill jag önska er lycka till med årets studier så ses vi i vimlet.
Ivar Gullström
Ordförande

Dagens visdomsord: ”Knäpp aldri in bh åt en brud. He ju ti jyöm tissan he.”

Mad Cow
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Styrelsepresentation
Vem e du? En fråga som säkert många gulisar ställer sig när möter en person i gul halare och en tröja med Filiciatryck på.
Trots att namnen står tryckta på bröstet verkar det inte riktit okej, kan man verkligen heta Traktor? Det kan verka
invecklat när vi dessutom klämmer in namn som “Lillen” och “Faffin” när vi pratar med varandra. Här kommer
därför en kort presentation av styrelsen som kommer att göra ditt studieliv fantastiskt.
För att inte glömma bort studierna bidrar vi även med våra bästa studietips så att ni garanterat kommer igång
efter sommaren. Detta gör vi genom att ställa styrelsemedlemmarna fem enkla frågor om hur de sköter studierna.
1. Hur undvika krapan på tenten?
2. Hur läser du på en tent?
3. Bästa bortförklaringen för missad deadline?
4. Hur orka upp på morgonen?
5. Glass eller Guiness till labbrapporten?

Namn: Ivar Gullström
Styrelsenamn: Mad Cow
Styrelsepost: Klubbaråd (Ordförande)
Linje, Årskurs: Byggnadskonstruktion n:te året
Hemort: Bäckby i Närpes
1. Krapula ska itt undvikas, he ska genomlidas. Je man kaar åp kvieldin je man kaar åp myönin!
2. Kvatå läser? Je man krapula så hittar man noo allti åp na ti skriv.
3. Ja missar aldri en deadline!
4. Enklast je väl ti itt ga å ligg naa.
5.En salig blandning av glass å guiness me in skvätt galliano så har man in mjukgod efterrättsdrink,
som dessutom mättar liik bra som rågbryö. Tå har man ju naa ti skriv rapportin om å.

Namn: Kristoffer "Krisse" Skrifvars
Styrelsenamn: Röö Mjölchen
Styrelsepost: Vice Ordförande
Linje, Årskurs: Automation n:te året
Hemort: Benviken i Närpes
1. Krapan? Vadå krapan? Ta en kalldusch då du vaknar å en stor takeaway från matsalin, ha
funka i flera år fö mig.
2. Läsa på tent? E man dukti studerand följer man me på alla lektioner å gör hemläxor så
behöv man itt läs på nå tenter!
3. Ja ha aldri missa en deadline, fråg vilken lärare som helst! Ja ha bara skjuti fram datumet för sista inlämningsdag!
4. Många väckarklockor. Å misstänker man att man kan ha svårt ti stig opp så ere bättre ti
ta fram tälte å tält där man ska va nästa mårån. En beprövad metod och fungerar utmärkt
när promillehalten överstiger naturliga mängder.
5. Vadå glass elo Guiness? Ingenting slår Römjölk, elo Hilja-mjölken (tystmjölk).
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Namn: Ludwig Siegfrids
Styrelsenamn: Traktor
Styrelsepost: Harråd (Kassör)
Linje, Årskurs: Produktionsekonomi 3
Hemort: Kaskö
1. Börjar morgonen med en Bloody mary och samlar mod för att sen göra
expedition Brändö bro. Är man inte som en ny man eller kvinna då så
hjälper inget!
2. Man skall följa med på lektionerna så behöver man bara läsa på tenten
kvällen före.
3. ”Ha du itt fått an? He måst va nå fel på mailen, men ja skickar e pånytt då
ja kommer hem!”
4. Köp helikopterväckarklocka som flyger iväg när den ringer!
5. GLASS! Å he räcker itt bara med en liter!!
Namn: Willy Lågas
Styrelsenamn: Chokladfabriken
Styrelsepost: Sekreterare
Linje, Årskurs: Automation 2
Hemort: Molpe
1. Hahhaa jaa krapula jo, sku rekomender en batong å myki vaten furi
läggdags, funkar nästan alltid.
Tentren ji ju nästan allti 8 på myönin så du ji ju follständigt foll i fan än,
bruk var bästa gangon!
2. Slår ju alldri fäil, håksar me 46 timar furi tenten, å far ti Oliver’s, morkkis
dajin bakit å läser som fan!
3. Bästa bortföklaringen? Måsta testa all don ja handla på Motonet sist
dajin, he va int onödiga saker… Bare saker ja aldri veta att ja ha behövd.
4. Tänk he e wasa by night, tå stiger man ju opp frivilligt fö ti ta! kan ju
dock slut i en skåpfyll vi grannin. Men du kom ju de opp.
5. Guiness-glass prehaps? Kan man ju var foll å slaskåt på samm gang.

Namn: Markus Nybjörk
Styrelsenamn: Mos
Styrelsepost: Bärsråd
Linje, Årskurs: Automation 4
Hemort: Taklax
1. En gummisnodd, två sockerbitar och en marängkaka
2. Studiecirkel är en bra idé, dock brukar de sluta i mera prat än läsning. Ett annat alternativ är också lägga sig på soffan å försöka komma sig igenom någon text ända tills
man somnar. Eller så försöker man ta tenten på talang, går det inte första gången så går
det väl bättre andra gången!
3. E va rea på Halpin så hienda itt
4. Snabbt upp ur sängen eller korta intervall mellan snoozningarna så piggnar man
snabbt till.
5. Får man blanda? Nä nå blir väl no Guiness, sätter bättre fart på kreativiteten
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Namn: William Strömbäck
Styrelsenamn: Sparris
Styrelsepost: Rådd
Linje, Årskurs: Produktionsekonomi 3
Hemort: Närpes
1. Jaga postiljonen genom trapphuset när du kommer från krogen.
Svett= ingen krapa
2. Tentläsning... fungerar bäst under mordhot.
3. “jag blev kidnappad av ett tjetenskt maffiagäng, de hade hört att jag blivit
utsedd till salsakungen”
4. Mamma drar täcket av mig.
5. Weihenstephaner till labbraporten tack!

Namn: Björn Nygård
Styrelsenamn: Chinchilla
Styrelsepost: Intråd
Linje, Årskurs: Automation 4
Hemort: Kaskö
1. 2 råa ägg före du går å ligg, sen en dusch å starkt kaffe på mornin.
Allti på topp!
2. He som itt ha fastna på föreläsningan så hittar man i Tekniikan
Taulukkokirja
3. Deadline e bara riktgivande
4. Då mat- och sovklockon plingar att he e slutsovi bruk itt e va nå
problem ti ta se åpp
5. Hemlaga glass me cognac i!
Namn: Mattias Nixell
Styrelsenamn: Äpple
Styrelsepost: Dataråd
Linje, Årskurs: IT 2
Hemort: Närpes
1. Sii till att du fortfarand e påverka tå du ska skriv. Å tvekar du på att e
ska haald ii kan du allti ta me ”vatten” ti tentin å smyg in nalete nu som
då!
2. Ta na träffar inom klassin å däil edra kunskaper milan kvarar, flera
hjärnor är bättre än en hjärna. Å je man rektit på hugget så kanske
man t.o.m. öppnar en bok.
3. Va e deadline idag? Noår saa du he?
4. Antingen gaar man å ligg i tid elå så gaar man aldri å ligg.
5. Måst no support glass tå (nästan) all aar ditchar a. Mums.
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Namn: Daniela Krooks
Styrelsenamn: Melon
Styrelsepost: Extråd
Linje, Årskurs: Drifts- & energiteknik 2
Hemort: Lite årvas å lite vasa
1. Antingen drar du så räkäkännit att du e a) i dryltin ännu vid tenttillfälle
eller b) har så hemmidees morkkis att den överröstar what ever nausea
you may feel. Alternativt finns e en c) om du e skicklig på kreativt tänkande, så tar du me en finrexinbag eller två å smusslar ner lite pulver i en
snaps här eller där. Smaksatt; check, somebody put something in my
drink; check!
2. Tar dej i kragan, ställer undan Allers kryssextra å tar fram understrykningspennan. Bör nämnas att sistnämnda är obligatoriskt för framgångsrik tentläsning.
3. Här ska int e missas nå deadlines! De flesta försöker som bäst hitta den
perfekta harmonin mellan nytta och nöje, och i tekniska finns an no! På de
allra flesta sitzer förekommer exempelvis en liten siffervisa, där vi lär oss
räkna. Helt säkert ere nån som vräker ur sig kemiska ämnen under kvällen, å gravitation å allt va e heter kommer man no underfund me på
hemvägen.
4. Visualisera dig att du sitter i lotusställning bland alla dina rapporter och
tentläsningsarrangemang, vilket borde leda till att du int sir naa namejr
due to work overload. Vem vill nu int stig upp?
5. Make a guiness float! He säkert räjdit!
Namn: Conny Karl Erik Söder
Styrelsenamn: Ångvält
Styrelsepost: Idråd
Linje, Årskurs: tillfällig sopgubb i England
Hemort: Gottböle i Närpes

1. Ja ha hört man kan va odråtchi å (skämtåsido)! nämen dreck
sjutton å e halft liter vaten tå et kommer häim från krogen så
bruk e no va bra tå et vaknar!
2. He kan ja itt svar åp men ja väit hur man får lägenhäiten
stieda, alltså genom at ha tent dajin baket!
3. ”mamm sag ja gåta ha rume stieda”
4. Läit de häim från krogen näjn gang elå far mesam från
efterfeste ti skolan.
5. P.g.a. at ja nu fö tillfälle figurerar som engelsmann schenn i e
lite samhäll så tror ja knafft di väit kva in glass jie schenn men
däremot så je puben hede viktigast i alla engelsmäns hjärta så
måst vel hald me ti guiness!
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Namn: Martin Nilsström
Styrelsenamn: Skäggbiff
Styrelsepost: Musråd
Linje, Årskurs: Byggnadsteknik, 3
Hemort: Jeppis
1. Väldigt enkelt, man låter inte alkoholnivån sjunka så lågt på tentdagen att
krapulan kommer just då
2. Bara man öppnar böckerna och anteckningarna så flyger nog säkert kunskap
in på något sätt (funkar ypperligt även på längre avstånd)
3. Datorn har gått sönder.
4. Kaffe kaffe (som krisse sku säga)
5. Rom!!! Som glass eller i flytande form

Namn: Robin Sjölund
Styrelsenamn: Räkpastej
Styrelsepost: Slottsråd
Linje: Elektroteknik 3, Kraft
Hemort: Larsmo
1. Skippa tenten
2. Massvis me dataspel kvällen innan och hjälper inte det har man väl
talang..
3. Ja hadd hede dokumenti på ipaden å nu har an gått sönder.. va ska ja
göra?
4. Viktigt att man snoozar åtminstone två timmar varje morgon. På så
vis blir ens sambo så pass arg och stressad att han kommer in i ditt rum
en halvtimme innan du vaknar och skriker tills du är vaken på riktigt.
5. Glass såklart, man blir tjock av guiness.
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N.U.D.

Låt mig hava den äran att presentera Filicia rf's systerförening N.U.D. rf.
Vi är stationerade på Seriegatan ute i Roparnäs och vi består av sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, bioanalytiker, röntgenskötare,
estenomer och socionomer.
Vi, liksom Filicia, är en studerandeförening under vår studerandekår
Novium. Våra halare är vita och gröna. Till skillnad från tekniska så har
vi på sjukis helt otroligt mycket kvinnor, så samarbetet kommer
ganska naturligt mellan föreningarna. Jo, åså hör vi ju båda till
Yrkeshögskolan Novia. Till skillnad från Filicias logo med gula kugghjul, är vår logo en blå fågel och våra officiella färger är lila och vitt.
Dessutom är vårt kansli välstädat, rosa och fluffigt. N.U.D. rf står för
Non Ultra Descriptus och betyder ”det obeskrivbara”. Det är det som
din läkare skriver i din journal när han har absolut ingen aning om vad
du har för fel.
Låt mig presentera vår styrelse:
Vår ordförande heter Nathalie. Hon är
lugn, harmonisk och softare än en
drogad marshmallows. Där av styrelsenamnet ”Nuddha”. Det är hon som
håller koll på styrelsemänniskorna,
håller i trådarna och håller mötena.
Vår chef helt enkelt!

Jag som skriver detta är styrelsens vice ordförande vid namn
Daniel. Jag gör i princip samma som vår ordförande Nathalie när
hon inte räcker till, är sjuk eller borta. The backup ordförande
alltså. När jag inte behöver hålla möten eller dylikt så gör jag de
uppgifter som krävs, t.ex. skriver denna artikel. Jag kallas ”smidig
som ett kylskåp” av ack så många orsaker.
Känns bra, känns rätt!

Vår sekreterare heter Marlene och hon kallas ”arga talibanen”. Detta eftersom
hon börjar prata fort, högljutt och oförståeligt när hon blir stressad över
stadgor och deadlinear och sånt. Hon är dessutom Ålänning och en stolt
sådan. Som sekreterare dokumenterar hon det som har blivit sagt på mötet
så att allt blir bokfört. Hon ser också till att pappren kommer dit de ska. Hon
ser till att vi är organiserade. Hon kan även framkalla såna bakfyllor som får
de flesta studeranden att verka som amatörer.
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Nadja, jaa-a, så heter vår kassör. Hennes styrelsenamn är ”von Panka” och jag antar att det inte
behöver någon vidare förklaring. Tack vare henne så
spräcker vi budgeter hit å dit som i sin tur leder till
att vi kan ordna riktiga kickass fester med kuddar,
sillisar med bacon (yeah that's right, bacon) och
diverse andra häftiga saker som behövs för att göra
sitzar och dylikt oförglömliga. Hon diggar dansband
och att dansa bugg och andra saker som jag inte
klarar av.
Viva la Maxmo!

Ni kan seriöst inte missa vår kulturansvarige
Sanna. Det är hon som ordnar diverse fester och
håller kontakter med krogpersonal så väl som
övriga styrelser, som den ”megabaijlutekijä” hon
är. Det är i princip hon som ordnar N.U.D. By
Night som är vår alldeles egna sitz som kommer
att hållas nu under hösten. Hon är inte lätt att
missa, hon finns över allt! Vi va dessutom i
samma gulisgrupp 2010 och vi vågar fortfarande se varandra i ögonen!

”Halibaba” heter egentligen Victoria. Hon är vice
sekreterare i styrelsen. Detta innebär att hon tar
Marlenes plats när hon är borta, frånvarande, sjuk eller
annars inte där. Orsaken till att hon heter ”Halibaba” är
för att vi tyckte det var ganska likt ”arga talibanen”.
Hon bor på Brändö och har pojkvännen på tekniska.
En väldigt smart och skärpt Nykaabibo med ett stort
hjärta och underbar humor!
Don't mess with a Nykaabibo!
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Min andra manliga kollega i styrelsen är Mr.
Dägä. Han heter egentligen Daniel med
styrelsenamnet ”pr0-feten”. Detta för att han
har styrelseposten informationsansvarig.
Det är hans uppgift att vår information går
ut till allmänheten och fungerar till stor del
som kontaktperson. Han gick tidigare på
tekniska men flyttade till sjukis för att det är
roligare med sprutor och livräddningsdockor, därför har han en gul halare. Han har
ringen på fingret, hatten på huvudet,
skägget på hakan och whiskeyn i handen.
Like a gentleman!

Sen har vi Lisa. Trots att hon heter Bäck i efternamn så borde
hon inte vara släkt med Conny Bäck (om ni int känner honom
så lär ni no gör he snart). Hon kommer från Krombi, är vår vice
kassör och heter i styrelsen ”Fru Näppund”. Detta eftersom vi
tyckt att he passa bra med ”Von Panka”, eftersom hon tar över
vår ekonomi när Nadja är frånvarande. Hon kan ta riktiga
psykedeliska fylleslag och känner när jag luktar krapula.
En rikti rama kvinno!

Min tredje manliga kollega heter Gustav. Han är vår
”visuella guru”, aka webb- och kameraansvarig. Det är han
som sköter om vårt ansikte utåt på internet. Han sköter om
kameran på sitzerna, uppdaterar facebook, bloggen,
twitter och liknande. Han är mycket bättre på det än vad
jag är. När jag försökte skickade jag fel meddelande åt fel
människor, därav mitt smeknamn. Han däremot så vet hur
det ska skötas.
In Gustav we trust!
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För att va en nudist krävs de att vi håller oss i toppskick
och upprätthåller en viss fitness. Tacka gudarna så har
vi Janina, aka vår ”svettproducent”. Det är hon som har
hand om alla motionshappenings, dvs vår idrottsansvarig. Hon kommer från Malaxcity och har
jobbat/jobbar som Zumbainstruktör. Hon är alltid på
gott humör och vi har varit vänner i många många år.
Hon är alltid någon att räkna med!

Vårt vackra kansli håller sig inte i skick själv. Till vår
räddning i röran har vi Iréne. Hon är vår ”myspyssuppleant” (kansliansvarig). Det är tack vare henne som vi
hittar alla våra papper och inte drunknar i röran som
brukar kunna uppstå i vårt kansli. Det är också hon som
förser oss och våra medlemmar med diverse nomnom
under t.ex. vårmöten och höstmöten. Vi går båda två på
samma klass och studerar flitigt tillsammans. Hon
kommer från Sundom och har en fascination av havet,
båtar och dylikt.
En tuff brud i lyxförpackning kan man helt enkelt säga!

Detta är vår underbara styrelse. Vi har mycket samarbete med Filicia och befinner oss
oftast på samma happenings. Om ni ser oss i vimlet, tveka inte att hälsa (eller att bjuda på
en öl är också uppskattat). Vi ses! Daniel Björndahl over and out!

Daniel Björndahl
”Smidig som ett kylskåp”
Vice ordförande i N.U.D. rf
Studerandeföreningen på Seriegatan,
Roparnäs
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Sommaraktiviteter
Prepkurs och Ploppkalas
Tjaba tjena hallå! Nu var det dags igen för ett nytt läsår med många fester,
hårda studier och roliga stunder med oss och alla andra! Hoppas ni haft en
lika kul och skön sommar som jag. Till alla er som är nya i denna skola för
läsåret vill jag också passa på att hälsa er välkomna, men nog med struntprat
från mig och över till det jag egentligen tänkte berätta om, nämligen vad vi
haft för oss under sommaren.
Efter att skolan slutade för året, dvs. i maj, höll vi i styrelsen på med att planera en prepkurs för de som hade sökt in till Novia här på Wolffskavägen. Denna kurs har Filica hållit i
flera år och den har varit väluppskattad av deltagarna. Prepkursen hölls under sista
veckoslutet i Maj, med en del undervisning, några räkneuppgifter samt slutligen ett
inträdesförhör så att deltagarna fick se hur de låg till. På kursen kom ca 100 deltagare,
dock så hade vi ett litet svinn på söndagen, undrar vad det berodde på?
Vi hade också ett sommarmöte i juli, även kallat Ploppkalaset, vilket hölls i Larsmo.
Det eftersom Lillen har sin villa där och han lovade bjuda på rövarstek om vi kom
dit. Till min blotta förvåning var Larsmo dock inte så hemskt som jag hade
föreställt mig, utan träffen blev helt lyckad. I Larsmos skärgård planerades därför
en stor del av de evanemang som skall hållas i höst. Därtill badade vi bastu, en
stormagad man paddlade kanot i våtdräkt, en spännande tävlingskamp hölls samt
Luddes nya spel blev testat, vilket vi också kommer att intruducera för er i höst.

Utöver detta har vi i styrelsen också umgåtts en hel del i sommar
för att inte glömma bort vem som är vem, men de historierna får
bli till en annan gång.

Mos
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Sitzregler
Lär dig sitza närmar sig med stormsteg och många gulisar sitter redan nu nervöst och
övningsskålar i matsalen. Var det höger eller vänster först? Kanske det är dags att stå på
bordet? Många frågor och få svar. Men här kommer en del riktlinjer som ni ska följa för att
sitza som en gamyl och undvika de otäcka straffen. Av erfarenhet vet jag att även gamylerna kan behöva repetera reglerna efter en lång sommar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inte prata då toastisar pratar STRAFF
Inte stiga upp, gå omkring (eller till wc) under sitzen STRAFF
Sträcker upp handen (och håller den uppe tills man fått vad man skall ha) 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. Glöm inte 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 gamyl
ernas uppgift hör 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*
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!

Chinchilla
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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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MysWilliam Svarar
Som alla äldre studerande redan vet och alla nya studerande snart märker är studierna inte
alltid en dans på rosor. Ibland kör man helt enkelt fast och då kan de enklaste problem verka
oöverkomliga. På detta dilemma har det inte funnits någon lösning...
Tills nu, när MysWilliam svarar!
Hur ska jag göra när jag saknar min mamma?
Jaa, detta är ett vanligt fenomen för studeranden. Man
flyttar hemifrån och det är ensamt…
Som tur är har vi ett bra ställe i Vasa dit man kan gå och
träffa andras mammor. De behandlar dig dessutom
som sitt eget barn. Detta underbara ställe kallas Pinken.
Dock har det bara öppet på kvällarna.

Det blåser motvind på Brändö bro?
Köp en trangia, Haglöfs sovsäck samt ett
tält. Detta kan behövas för att överleva
expedition Brändö bro på väg till skolan.
St. Bernhardshund rekommenderas också.

Jag kallsvettas och skakar på lektionerna. Är detta normalt?
I ett klassrum med 95 % pojkar hoppas jag att detta är det
enda syndrom av brunstighet du har.
Kan också vara ett tecken på ett kliv in i alko...
öhum studerandes vardag.
Är det sant att det serveras punsch på sitzen?
Detta är ett återkommande problem, vissa anser att de har fått
punch under en sitz medan andra halvan av sitzdeltagarna är
tveksamma. Därför har punchfrågan förblivit ett mysterium.
Pengarna är slut och det är tisdag...
Mmm pengarna brukar vara slut. Prioritera bort maten, öl kan ju trots allt
räknas som flytande bröd.

Sparris
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Höstens evenemang

Välkomna skall ni vara alla nya och gamla studerande. Många är ni som är helt nya för ett liv som
högskolestuderande och många är ni som har glömt bort vad vi i Filicia gör. Anyway, så ska jag
berätta lite vad vi har på agendan fram till jul. Sommaren som aldrig kom har börjat växla om från
vår till höst, och till vår stora besvikelse har långbyxorna börjat komma på igen. Men till allas glädje
så börjar ju även skolan igen. Alla datum nedan är spikade, men vi behåller oss rätten att ändra, ifall
Ludde sticker iväg med kassan till Kuala Lumpur eller om Willy kommer tillbaka från 1800-talet.
Tisdagarna på Olivers’Inn (Alla tisdagar för all framtid)
Få är de tisdagar då man inte stöter på någon ur Filicias styrelse, om de överhuvudtaget händer. I
folkmun talas det om att Åbo Akademi är svensk Finlands största äktenskapsförmedling, men
egentligen så när det gäller Vasa är det nog Ollis man syftar på. Varför vi och alla andra svenskspråkiga studerande älskar denna lilla håla går inte att beskrivas. Måste upplevas själv. Kön har en
tendens att bli lång de första veckorna så vill du komma in snabbt, KOM I TID!
Back to School (5. September)
Årets första stora fest och som du säkert märkt har det redan passerat. Vår kära studerandekår
ordnar bara en fest själva under hela skolåret. Och det är just denna. Novium har bokat Fontana och
alla studerande är välkomna. Dessutom är priset för Kårmedlemmar lite billigare. Nytt för i år är att
förutom Åbo och Raseborg, ordnas BTS även I Jakobstad. Kom nu med och träffa allt nytt folk, kön
till Fontana brukar vara den bästa förfesten! Tidigare år har några underliga typer I gula halare och
svarta tröjor hållit värmen I kön med snapsvisor och sånger. Det brukar bli några visor, för kön är
LÅNG!
Gulisintagning (12. September)
P.g.a. detta evenemang skulle jag vilja vara gulis varenda år! Absolut roligaste starten på året man
kan få. Här blandar vi (N.U.D & Filicia) ihop förstaårsstuderande från både tekniska å sjukis till en
helkväll tillsammans! Vad månne vi har hittat på i år? Tutorerna kommer vara med er så att ni inte
skall gå vilse ute på stan. Evenemanget är dessutom alkoholfritt, och vi uppmuntrar ingen till att
dricka sig redlös. Vill man avnjuta alkoholhaltiga drycker gör man det enligt eget behag. Samling på
Sandö kl 15.00! När du läser detta har intagningen redan ägt rum och många har förhoppningsvis
lika roliga minnen av det som jag.

Röö Mjölchen
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Lär dig sitza (26. September)
Vad månne händer I år, får vi se en repris av Mad Cows & Röö Mjölchens legendarisk sitz för ett år
sedan (undertecknad tror fortfarande inte att fjolårsgulisarna har återhämtat sig). Har de fortfarande
vad som krävs för att hålla reda på sig själva framför en fullsatt sitzssal? Egentligen hoppas väl alla
att de lämnar rum åt de nya begåvningarna som har ploppat upp från ingenstans. Det här är sitzen
som alla ni gulisar skall köa för i god tid före biljettsläpp. Här lär ni er hur man skall bete sig på en
sitz, när får man straff och när får man gå på wc och resten av hur sitzetiketten fungerar! Biljetterna
tar garanterat slut och sitzen kommer etsa sig fast I era minnen för hela studietiden. Tro mig jag har
varit med om ett par. Sitzen ordnas i samarbete med N.U.D så det dyker även upp fint folk från
Roparnäs. Även detta evenemang har svept förbi när du läser denna tidning.
Back to Filicia Castle (3. Oktober)
Skolåret har en tendens att börja på 110%, sitzerna är många, ollistisdagarna ännu flera, så för att få
lite miljöombyte ordnar vi i Filicia vår egen version på Back to School. Det här är första gången på
skolåret vi har ett evenemang i Castle som alla studerande i Vasa är välkomna till. Gulis som gamyl,
bara att traska över bron och ner i källaren! Här har vi både biljardbord och olika spel. Men vill man
som vi flesta andra bara komma och umgås är det denna kväll du skall dyka upp! Soffplatser finns
det många av och när vi känner oss redo traskar vi alla vidare in till stan och nattlivet.
Beerpong (10. Oktober)
8 bord, 16 lag, 32 deltagare och ännu mera åskådare. Vad mer behöver förklaras? Denna prestigefyllda tävlingskväll är det liv och rörelse i hela Castle. Är du inte med och tävlar, räcker det bra att
komma dit och hejja på dina vänner! Bollarna skall ner i hålet och fort skall de gå! Vet du inte hur
beerpong går till är det bara att surfa in på youtube och kolla första bästa film! Må bästa lag vinna!
Oktobersitz (24. Oktober)
Nu är det dags att dra fram den lille tysken som finns i oss alla. Nu sjunger vi snapsvisor med tyskt
påbrå och dricker öl som aldrig förr. Filicias första sitz på höstsäsongen som är öppen för alla! Bättre
sent än aldrig, och fint folk kommer sent, sa flickon. Nu börjar det även dyka upp folk från de övriga
högskolorna och de förväntansfulla sitzdeltagarna får absolut vad de vill ha. En hejvild fest med
åsnebryggor som aldrig hörts förr utlovas. Vi hoppas även i år att de hormonstinna damerna
kommer på besök!

Röö Mjölchen
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Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbailuelånaa
a.k.a. 100-klubben & 1000m Öl (7. November)
Ett evenemang som definitivt behöver upplevas! Vill man inte vara med skall man absolut komma
och kolla! Hur roligt som helst, folk som testar sina gränser och gör det yttersta för att komma till mål.
För att komma i mål i denna sport är inte en självklarhet. Allt handlar om disciplin och den egna
viljestyrkan. Vill du veta vad det handlar om, ryck någon i ärmen och fråga. Men kvällen kan snabbt
vara över för den oerfarne.
Ett ljus i staken (28. November)
Vår andra sitz på höstterminen som är öppen för alla. Temat är jul så klä på dig något juligt, typ en
pepparkaka eller en kanelstång. Definitivt en sitz som är värt att fara på. Ingen speciell dresscode om
man inte vill. Men trevlig om man kommer med iaf en tomtemössa.
Nytt evenemang (5. December)
Precis som i år har vi äran att presentera ett nytt evenemang. Ifjol introducerade vi beerpong till
studielivet i Vasa. I år har vi ännu en ny turnering på gång. Mera info kommer senare. Och för att inte
någon annan förening skall stjäla vår idé så håller vi tills vidare tillbaka på detaljerna! Men det kan du
va säker på, en tillställning i Filicia Castle vill du inte missa!
Hjulfest (14. December)
En av våra två finare fester. Dresscoden är lite finare och man får gäna ta på sig en kostym/kavaj, även
damerna får gärna klä sig lite finare. Maten är också den av det finare slaget såsom själva tillställningen. Vi sjunger nog snapsvisor men delar inte ut några straff eller härjar extra mycket. Som program
underhållning har kutymen varit att den tillträdanden styrelsen 2013 visar några korta sketcher med
inslag av mycket humor. En gemytligare fest som dessutom hålls på Filicia castle hela natten lång.
Avslutande ord:
Jiises christ, va e blev myki. Tydligen har ja svårt att håll me kortfatta även då ja skriver men hoppas ni
orka häng me hela vägin. Kom ändå ihåg, att fast he vi som beställer mat å drar i trådan så blire ingen
ordentli fest utan glada festdeltagare! Så si nu till att ta vara på han korta tid ni faktist går här i skola,
å ta tillfället i akt å följ me på så myki du bara hinner! Fö tidin går allt fö snabbt i alla fall!

Röö Mjölchen
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Styrelsesitz
Vi i Filicias styrelse har alltid varit stolta över våra föregångare, våra tidigare styrelser. Det är
trots allt de som har lagt grunden till allt som Filicia är idag samtidigt som de lärt oss allt vi kan
och vet, och inte bara om det motsatta könet!
Vi ville såklart hedra dessa gamla rävar med en hejdundrande fest som ingen någonsin skulle
glömma.
Sagt och gjort så satte sig Mad Cow ner tillsammans med Räkpastej och började planera hela
spektaklet. Vi sammanställde en lista över tidigare styrelser ända tillbaka till år 1990. Det visade
sig vara lättare sagt än gjort att lyckas samla alla dessa pensionärer på ett och samma ställe. Av
någon mystisk anledning så heter inte dessa jungfrur samma sak idag som de gjorde för 15 år
sen och av någon ytterst konstig anledning kunde inte "herr arbetsledare" komma hem från
Kina för att festa loss med oss.
Nåja, efter en del jobb lyckades vi skramla fram hela 40 stycken tidigare styrelsemedlemmar
som jag vågar lova att hade en oförglömlig kväll. Festen i sig bestod av en sitz samt eftersläpp i
vårt Castle. Som toastmasters fungerade Ivar och Markus tillsammans med alla övriga sitzdeltagare som alla ville vara med på ett hörn.
Alla deltagare var överens om att göra detta till en årligen återkommande tradition!

Räkpastej
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Medlemsförmåner
Som ni säkert förstått när ni nu läst genom tidningen finns Filicia till för att fixa
evenemang för er studerande. Dessa evenemang är visserligen öppna för alla
studeranden, men som medlem i föreningen får du en hel del extra förmåner.
Att bli medlem kostar 65 € för hela studietiden och 20 € för ett år. Som medlem
har man rätt att bära vår vackra gula halare, dessutom får man billigare biljetter
till alla våra evenemang. Vi har dessutom ett samarbete med Oliver’s Inn, dit alla
våra medlemmar kommer in för halva priset om man visar upp Filicia’s klistermärke. Nytt för i år är att våra medlemmar får 5 € rabatt på inträde till The
Encounter som ordnas senare i höst.
Sist men inte minst får man ställa upp i styrelsevalet som kommer att ske i höst.
Då har även du möjlighet att ställa upp och påverka föreningens verksamhet.
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Öppethållningstider för Filicias kansli:
09:30 - 10.00
12.00 - 12.30

Vi säljer även studiematerial till ett mycket överkomligt pris.
Kom ner och hälsa på!

Ansvarig utgivare: Filicias Styrelse
Tryck: Multiprint
Layout: Björn Chinchilla Nygård

Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran
men främst för vårt eget samvetes skull.

Studentföreningens hemsida:
http://filicia.novia.fi/
Redaktionen kan nås på email:
filicia@novia.fi
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