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Ordförandet har ordet

Filicianer och vänner !
Sommaren avklarad och nu börjar hösten och såklart även studielivet. Jag välkomnar alla gamla studerande tillbaka till ett nytt spännande år med Filicia, och alla gulisar till sitt första år i studielivet tillsammans med oss. Nu kan det hända att vissa av gulisarna undrar ”kvöm fan e tu som får skriv än häjlt egen
siid i tidninjän” svaret på det är att jag är Filicias ordförande detta år och nu följer en kort presentation.
Mitt namn är Magnus Enqvist och jag härstammar från Närpes och studerar förhoppningsvis sista året
på automation, så ni slipper mig om ett år om ni har tur. Men nog om mig ni är säkert intresserade av allt
roligt vi har planerat för er denna underbara höst.
Vi kommer att hinna med en hel del sitzar, beerpong, LAN och även åka en sväng över till Umeå och
vem vet kanske vi smyger in något nytt nu på hösten. Men mera information om allt detta får ni senare i
tidningen.
För att inte bli alltför långrandig ska jag nu avsluta med dessa visdomens ord. Studera lugnt och festa
hårt!... eller var det tvärtom ? Hur som helst så önskar jag er alla en hejdundrande rolig höst.
Minion out!
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Styrelsepresentation
Namn: Magnus ”Minion” Enqvist
Styrelsepost: Ordförande
Linje: Automation 4
Bor var och hur: Hemma och inomhus
Ålder: 23
Intressen: Hemlit
Favorit klädesplagg: Halarin
Favorit snapsvisa: Tersen, den tar fram min tyska sida
Beskriv kort din ollis-tisdag:
- ” Men om ja tar a lognt ikvield å itt dreckär na mytschy så sparar ja
pengan å energi ti niesta dag....” (Aldrig fungerat i praktiken)
Hur botar du din krapula:
Rekti karar har itt na krapula!
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
Köp 66 bamsingar (förr i världen sku e vuri 100, jävla inflation)

Namn: Filip ”Halvtand” Slotte
Styrelsepost: Vice ordförande
Linje: Maskin- & produktionsteknik, kontruktion
Bor var och hur: Brändö, bra
Ålder: 24
Intressen: Ha int bestämt mig ännu
Favorit klädesplagg: Frack
Favorit snapsvisa: Tjaa, kanske sista i sångboken

Beskriv kort din ollis-tisdag:
Oftast hemma
Hur botar du din krapula:
Lider, dricker vatten
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
En kväll med mig
Namn: Tobias ”Suspensoar” Söder
Styrelsepost: Pengagåbbin
Linje: Maskin 3 elå na liknand
Bor var och hur: ca 63 steg från ollis
Ålder: ca 9 månader gamlan en Actionman
Intressen: Netflix and chill
Favorit klädesplagg: Halarin
Favorit snapsvisa: Allihop
Beskriv kort din ollis-tisdag:
Tar en öl...vaknar förhoppningsvis i min säng x antal timmar senare
Hur botar du din krapula:
På samma sätt som jag fick den.
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
Köpa 2 halarmärken samt 1st sångbok från Filicias Kansli (Gulisar)
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Namn: Dennis ”Piltti” Högberg
Styrelsepost: Sekreterare
Linje: Drift och energi, fjärde året i rad.
Bor var och hur: Brever Ollis.
Ålder: 13 enligt facebook
Intressen: Sita i Filicias kansli
Favorit klädesplagg: Nå halarin såklart?!
Favorit snapsvisa: Rullan går!
Beskriv kort din ollis-tisdag:
Hej Benko, nejdå, okejdå, hejdå.
Hur botar du din krapula:
Ollis tisdag.
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
Två gula och två röda. #vainfiliciacastlejuttuja

Namn: Fredrik ”Sössubröö” Sved
Styrelsepost: Rådd
Linje: Elkraft
Bor var och hur: Ja bor tär ja sover (oftast)
Ålder: Ja känner me som 16
Intressen: Läs Filicia aktuellt
Favorit klädesplagg: Såckan ji no bra ti ha
Favorit snapsvisa:
Beskriv kort din ollis-tisdag:
E buri me första ölen, sedan ji resten ett mysterium
Hur botar du din krapula:
Dreck i glas vatten, duch i vattne... ska va mytchi vatten
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
Ja tycker om öle

Namn: Roberth ”ActionMan” Sjöström
Styrelsepost: Datård
Linje: Maskiiin
Bor var och hur: Breivi ÅA i trappuppgången!
Ålder: 22 antagligen 23 tå hison upplagan kommer ut.
Intressen: fickpingis å vanli pingis men itt pingpong show
Favorit klädesplagg: tycker e rätt stiligt me väst å fluga
Favorit snapsvisa: hede om rallare kukar
Beskriv kort din ollis-tisdag:
”Vi far ut på en paar” å all veit hu he slutar
Hur botar du din krapula:
Nåå e gar itt ha ja kumi framm till, har tendens ti var saakrans hongråt
men e finns itt na som dämpar hande hungern.
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
en taklampa till mitt rum
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Namn: Amanda ”Elovena” Lindholm
Styrelsepost: Bärsråd
Linje: Företagsekonomi andra året, inriktning ekonomiförvaltning
Bor var och hur: Onödigt nära Ollis tillsammans med mina djur
(dammråttor, en mansgris och nu som då en och annan övernattande
fyllhund)
Ålder: Äldre än Piltti, he e huvusaken!
Intressen: Sju sjösjuka sjömän
Favorit klädesplagg: Mina sillizhattar!
Favorit snapsvisa: Dom flesta ur Den sjukt tekniska sångboken
Beskriv kort din ollis-tisdag:
Ska vi flytta den här festen ti vårt andra vardagsrum?
2 min senare: HEJ BENKO NU E VI HÄR IGEN!
Hur botar du din krapula: Jag har slutat med krapula, he blev för
jäfvla jobbigt.
Vad är det bästa man kan göra med 10€: Offra dom till pengaguden Mammon i hopp om framtida rikedom. No refunds or
guarantees.
Namn: Jesper ”Lakupiippu” Jansson
Styrelsepost: Musråd
Linje: Maskin 3
Bor var och hur: 63°05’38.5”N 21°37’00.6”E
Ålder: tsugotvå
Intressen: Kasta saker från balkongen
Favorit klädesplagg: Langkalsarä!
Favorit snapsvisa: Meidän laivassa
Beskriv kort din ollis-tisdag:
Nå man kan jo buri mä naliiti ööli å saan kan man jo taa naliiti mejr
ööli, hä er jo äntå så billit.
Hur botar du din krapula:
Med våld,vaselin och silvertejp!
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
Sockri å turbojästn!

Namn: Robin ”Stihl” Kanckos
Styrelsepost: Idråd
Linje: Produktionsekonomi 3
Bor var och hur: Langt från Ollis i hopp om att spara penga
Ålder: √484
Intressen: Fortfarand allt som har myki ljud
Favorit klädesplagg: Min Catwomandräkt
Favorit snapsvisa: Helan, fö tå veit man at he e dags att kör igen
Beskriv kort din ollis-tisdag:
En dag fylld me mycket öl och skoj, följd av en dag me mindre
skoj å pengabrist
Hur botar du din krapula:
Krapula ska int botas, krapula ska genomlidas
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
10 heta nätter me Linus OCH en skraplott
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Namn: Linus ”Karhu” Holm
Styrelsepost: Slottsråd
Linje: Maskin 4
Bor var och hur: Breiver Ollis, i en lägenheit
Ålder: 24-25
Intressen: Fiskas på sjön
Favorit klädesplagg: En hatt
Favorit snapsvisa: Helan fö tå byrjas e
Beskriv kort din ollis-tisdag:
Köar, betalar, betalar, betalar, somnar
Hur botar du din krapula:
Fosterställning å tycker synd om mej själv
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
Inträde narikka å två glas, vi ollis på tisda

Namn: Ida ”Tuc” Majors
Styrelsepost: Extråd
Linje: Byggnadskonstruktion sista åre
Bor var och hur: 0,497 mile från ollis me Tolla
Ålder: tjutvå
Intressen: alldeles för många
Favorit klädesplagg: Halarin
Favorit snapsvisa: Gäddans extra verser
Beskriv kort din ollis-tisdag:
Förfest, dansar röven av mej vi ollis, äter nå å avslutningsvis bruk ja
led hem ett fyllo
Hur botar du din krapula:
Sova bruk lös he mesta
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
En riktit flåto fylle måltid
Namn: Daniel ”JOFA” Thölix
Styrelsepost: Intråd
Linje: ÅK3 Maskin
Bor var och hur: i en pafflåda nära det lokala vattenhålet
Ålder: tjyvvitrii
Intressen: skägget
Favorit klädesplagg: leopard höftskynke
Favorit snapsvisa: RULLAN GÅR! \,,/
Beskriv kort din ollis-tisdag:
förfest > kön > baren > [BLANK] > vaknar på golvet hemma
Hur botar du din krapula:
tre timmar fosterställning i duschen
Vad är det bästa man kan göra med 10€:
lägga in dom på mitt schweiziska bankkonto
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Gulis intagning

Så var det återigen dags för Filicas och N.U.D:s årliga gulisintagning, iår ägde den rum den nionde
september. Tutorerna skulle infinna sig på karentorget kl 14:30 för att få information om eftermiddagen
och kvällen. Inte långt efter började de ivrigaste första års eleverna trilla in till området. Pojkarna ställde
sig på ett led och flickorna mittemot, efter uppvärmingen delades de in i grupper. Hela 43 lag startade
iväg denna september eftermiddag.
När gulisarna var indelade i lag fick de gå och ta på sig sopsäckar och dra ett snöre genom byxorna så att
de skulle sitta ihop hela kvällen medans de gick runt i stan och utförde diverse olika uppgifter och bekanta sig samtidit med andra studentföreningar som höll punkterna.
Kl 20:00 var det samling på torget och gulisarna svor sina respektive studentföreningars ed före alla rusde
till eftersläppet på ollis där vinnaren av årets gulisintagning.
Låt oss presentera vinnarna, Gupp6: tutorn Jenny Melin, som ledde dem genom staden och de olika uppgifterna, Jimmy Fagerholm, Mathias Koskela, Kadi Lidman, Pontus Lindholm, Lizette Backström, Fredrik
Kjötar, Jenny Palmberg och Fredrik Snårbacka.
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Back To Filicia Castle 2K15

Onsdagen den 16 september var det äntligen dags att återvända till filicia castle efter sommaruppehåll.
Precis som senast var det endast de 140 först anmälda som fick möjlighet att uppleva denna kväll på nära
håll.
Dörrarna slogs upp 18.00 och beerpong borden åkte fram i snabb takt för att utmana varandra i denna
ädla kraftmätning. Sofforna fylldes och ljudnivån på de glada gästerna ökade i samma tempo som dryckerna slank ner.
Under kvällen ordnades även en tävling med hjälp av ”Turbo Trattin”, denna tävling vann Vincent som
imponerande snabbt svalde vätskan.
I numera vanlig ordning avrundade vi denna tillställning på castle kl.22 för att med hjälp av busstransport fortsätta till den lokala vattenhålan.
Från min sida tyckte jag det var trevligt att se en hel del nya ansikten på castle, så hatten av för de nya
gulisarna som verkar ha kommit in i studielivet på allvar.
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Lär dig sitza

Hösten har anlänt med medföljande gulisar och en för många gulisar ny livsstil. Studielivet med alla dess
olika evenemang, traditioner, seder och bruk kan tyckas överväldigande att ta in, men misströsta icke!
För att så smidigt som möjligt inviga er i vår sitzkultur inleder vi sitzsäsongen på Castle med en Lär dig
sitza- sitz som i år gick av stapeln den 30.10. Tack vare ökat intresse och antal gulisar ordnade vi i år en
större Lär- dig sitza- sitz än tidigare, med hela 140 st nyfikna förstagångssitzare och rutinerade gamyler
på plats i salen. Toastisarna, jag själv och Jofa, gjorde vårt bästa för att under tidspress försöka belysa de
mest essentiella dos- and- don’ts och förklara att i slutändan är det huvudsakligen övning som ger färdighet, samtidigt som vi låtsades vara roliga. Tack till alla som trots allt skrattade artigt.
Vi lyckades att utan några större missöden lotsa den uppsluppna skaran genom de olika sitz- elementen
som hör till. Vi fick sjunga, snapsa, statuera exempel av dumdristiga rebeller men framför allt fick vi äran
att för första gången dela ut årets vinnarmärken åt de modiga slagskämpar som vågat sig upp på scenen
och riskerat, om inte liv och lem, sin värdighet för att erhålla den eviga ära och berömmelse som medföljer innehavandet av detta exklusiva halarmärke.
När klockan så småningom närmade sig 22, hälften av snapsen i vanlig ordning hamnat i bordsgrannens
knä, servitörerna sjungit den koreograferade sången om en viss välhängd man och ingen längre satt på
sina egentliga platser, var det dags att än en gång med viss möda sätta sig i bussen och sedan vråla ”Vår
busschafför” hela vägen till Oliver’s Inn, bara för att förvissa sig om att föraren var medveten om vad som
förväntades av honom. Ett glatt humör.
Glada miner prydde till synes även de flesta på Ollis så vi antar och hoppas att ni som deltog inte blev
avskräckta utan även deltar i kommande sitzar för att befästa era nyvunna kunskaper i sitzandets ädla
konst. Som sagt, övning ger färdighet.
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Nuds styrelse presentation

N.U.D rf är studentföreningen för dig som studerar på Sjukis i Roparnäs (än så länge). Här utbildar vi oss
till sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, estenomer, socionomer, bioanalytiker och röntgenskötare. Så
bli inte förvånad om vi någon dag står och tar hand om dig när du är sjuk.
N.U.D är en förkortning av Non Ultra Descriptus som på vårdspråk betyder ”det obeskrivbara”. Denna
diagnos får du då läkaren inte vet vad du har för fel. Vår logo den blåa fågel som syns överallt har ett så
fint namn som Roger. I styrelsen är vi för tillfället 12 glada och pratglada kvinnor som bor i vårt rosa kansli
på seriegatan vart alla är välkomna. För att hitta till kansliet är det bara att följa pilarna till matsalen var
vårat kansli ligger. Ute i studielivet syns vi med våra vita och gröna halare. Estenomer och socionomer
har gröna och resten har vita halare som inte hålls vita så länge. I oktober-november söker vi nya styrelsemedlemmar så känner du dig föreningsaktiv och studerar vid Sjukis så sök! Under hösten ordnar vi
evenemang som t.ex. Halarkalas och sitzar. I oktober hålls även vår tredje årsfest som många längtat
efter!
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Höstens Evenemang

Gulisintagning
Gulis är det evenemang där första årets studerande invigs i studielivet. Gulis går till så att gulisarna delas
in i olika lag och vandrar runt om i Vasa för att utföra olika uppgifter som man därefter får poäng för. Det
lag som har fått flest poäng vinner. Efteråt svärs eden vid frihetsstatyn och sedan drar festen vidare till
Olivers Inn.

Back to Filicia Castle
Back to Filicia Castle är ett gratis evenemang i Filicia Castle. Under detta evenemang kan man röra sig fritt
i våra utrymmen och träffa andra likasinnade. Under kvällen kan man ägna sig åt olika spel såsom beerpong. Anmälning till detta evenemang är ett mail till Filicia och de 140 snabbaste hinner med. Alla får
halarmärke och GRATIS buss till Olivers Inn där festen fortsätter.

Lär dig sitza
Lär dig sitza är en sitz som är till för endast första årets studerande. Under denna sitz går toastarna igenom reglerna och traditionerna från grunderna för att lära upp en ny generation sitzare. Detta är därför
en utmärkt inkörsport till tyngre sitzar för de som planerat delta i sådana.
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Oktobersitz
Oktobersitz är inspererad av tyska oktoberfest. Som om du alltid velat besöka oktoberfest men inte riktigt haft råd så är detta evenemanget för dig. Så ta på dig dina läderhausen och kom med och sitza.

Beerpong
En gång per termin ordnar Filicia och Katharsis en beerpong turnering. I turneringen kan mann ställa
upp två per lag, och tävla mot andra i en spännande kamp i på Castle.

Filicia/SSHV sitz
Detta är en av vara nyaste evenemang. Denna sitz ordnar Filicia och SSHV gemensamt. Detta är ett bra
evenemang att gå på för att bekanta sig med hankeiter.

Halarinvigning
Halarinvigning är då ni som studerar första året får era halare. Denna fest hålls på Olivers Inn.
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Ett ljus i staken
Filicias egen julsitz. Detta evenemang är fullt med tomteluvor och runt borden sjungs julvisor. Kanske
även självaste tomten kommer på besök?

Hjulfest
Detta är en lite finare tillställning än vanliga sitzar. På detta evenemang har man finkläder på sig och hela
Castle är fullt med julpynt och till och med en julgran. Om du inte ennu fått upp julstämningen så lär den
komma under Hjulfesten.
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Den heliga halaren

Halaren är ett frekvent förekommande och högt uppskattat klädesplagg som i allra högsta grad hör studietiden till, men den är så mycket mer än ett tygstycke. Denna trogna följeslagare som kommer att tjäna
dig genom blöta fester och torra toastisskämt är en sann vän som förtjänar att behandlas med kärlek och
respekt. Din halare visar varifrån du kommer och vem du är, så gör ditt bästa för att få den att återspegla
din personlighet, du är aldrig bättre än din halare ser ut! Som van användare av halare skall jag nu
förklara några av de traditioner, regler samt rätt- och skyldigheter som medföljer äran att bära en halare.

Halarinvigning
Vanligtvis har vi halarinvigning en kväll i november på Ollis. Vi rekommenderar att alla gulisar kommer på detta för enligt traditionen skall
halaren invigas med en svepartävling mellan alla NUDs och Filicias
Gulisar.

Användning
Halaren har man på sig på studie evenemang alltså inte på en vanlig krogkväll. Halaren brukar då bäras
som ett par byxor och knutna runt midjan. Endast vid sillizar brukar halaren bäras ”all the way”
Logon
Filicias logo i form av ett kugghjul är beläget på ryggen. När man har på sig halaren skall man vika halaren så att kugghjulet syns så att folk ser vilken skola du är från. För det finns nämligen andra föreningar
också som har gula halare.
Namnet
Namnet ska vara i en båge ovanför föreningens logo. När man sedan knyter halaren runt midjan kommer
namnet att perfekt placeras på baksidan. Då kan man enkelt ta kontakt med personen bakifrån till exempel ropa ”Halåååja BALLIN!!” om personen i fråga kallas detta.
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Halarmärken
Halarmärken får man placera nästan hur man själv vill. Det finns dock
några regler för vissa halarmärken. Din studentförenings egna halarmärke är ett sådant, detta skall placeras på bröstet intill hjärtat. Andra
halarmärken kan också ha speciella ställen de ska placeras på

Hur får man fast märkena?
Det har genom åren provats en hel del hur man bäst får fast halarmärkena. Om du precis som jag är lat å
litar på kemins framsteg så limmar man med diverse medel. Tyvärr är detta absolut inte det bästa sättet.
Bästa och hållbaraste sättet i längden är att ta nål och BJÖRNTRÅD och sy. Kom dock ihåg att du måste
använde dina egna händer, symaskinen får inte ta hand om saken.

Filicia Styrelsen
Detta är studentföreningen Filicias eget styrelsemärke. Detta visar att
denna halares ägare är eller, om det är frågan om en äldre studerande,
har varit medlem i styrelsen. Detta märke är alltid placerat på höger
bröstficka.

Halarbenet
Att byta halarben är en av de äldsta och mest brutna traditionerna av de alla. Man får inte byta halardel
med någon bara för att man vill ha ett ben av en annan färg. Detta får ske endast med en person man
idkat ljuv älskog med. Detta skall då också ske i samband med en halarfest. Det går alltså inte att åka över
till grannen en kväll på syjunta framför tv.
Utsmyckning
Det är upp till var och en vad man smyckar ut sin halare med. Man
kan hänga lite vad som helst i sin halare, varför inte en mugg eller en
kork öppnare. Ett antal studerande har även ett silver ”C” hängandes i
sin halare. För de som inte känner till betydelsen så är det frågan om
100-klubbens medlemmar. Efter att ha klarat 100-klubbsintagningen
har man rätt att hänga sitt silver C på halaren.
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Hälsningar
Populärt är det att skriva hälsningar på varandras halare, detta gör ju halaren mycket mysigare. Kom dock
ihåg att använda en bra permanent penna och se efter så att inte texten fastnar på eventuella klädesplagg under halaren.

Tvätta halaren
Absolut förbjudet att tvätta sin halare. Det är endast tillåtet att på vappen ta sig ett dopp i plurret ifall
man vill fräscha upp sig lite.
Vem har vilken färg:
Gul – Studentföreningen Filicia r.f., Tekniska i Vasa
Vit(Natur) – Elevföreningen NUD, Hälsovård vid sjukis i Vasa
Grön – Elevföreningen NUD, Sociala vid Sjukis i Vasa
Svart – Elevföreningen MASK, Scenkonst vid kaserntorget i Vasa
Rosa – Elevföreningen ÅKA, studerande vid Novia Åbo
Svart – Elevföreningen EKA, studerande vid Novia Raseborg
Babyblå – Elevföreningen Skruvster, studerande vid Novia Jakobstad
Lila – FSLF, Ämneslärarstuderande vid ÅA i Vasa
Rosa – Pedactus, Pedagogikstuderande som inte blir lärare, vid ÅA i Vasa
Blå 1 – Politivas, Statsvetare- och Socialpolitikerstuderande vid ÅA i Vasa
Blå 2 – Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande vid ÅA i Vasa
Vit(krit) – SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa
Vinröd – Justus, Juridikstuderande i Vasa
Röd – Studerande vid Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet
Gul – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), sociala
Vit – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), vård
Svart – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), teknologi
Brun – Rubbaret, en ”salaseura” vid Vasa universitet
Orange och grå – Wärtsilä, de studerar int..
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Sitza rätt!

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 finns allt ni
behöver veta för att sitza med stil!
•
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 och hållas undangömd, trotsa det ifall ni törs.
•
Absolut förbjudet att ha tråkigt.
•
Det ses som god ton att presentera sig ifall bordsgrannarna är obekanta.
•
Toastisarnars ord är lag. I värsta fall kan de kasta ut dig från sitzen om du inte uppför dig.
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 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
•
Mellansnaps
•
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!
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En sjukt teknisk sångbok

Vilken skönhet, vilka former, vilka illustrationer och framför allt: vilka snapsvisor!
Objektet alla förundras över är ju förstås En Sjukt Teknisk Sångbok!
Köp en egen redan idag! Köp två, tre, fyra! Vi frågar inga pinsamma frågor angående antalet köpta
sångböcker, vi ger dig din produkt serverat med ett leende!
För att maximera din användarupplevelse följer en guide till hur man kan använda detta
revolutionerande alster:

På första sidan ska du skriva ditt namn, studentförening,
mental ålder samt mental hemort. Ifall du råkar tappa
bort
din sångbok kan någon vänlig själ kontakta dig och du
återförenas med din käresta (sångboken det vill säga)

Bläddrar du vidare hittar du grundläggande regler för att
delta
vid ett sitztillfälle. Här finns uppräknat vett och etikett för
att
inte göra dig till åtlöje inför andra sitzdeltagare.

Du kanske märker att efter vissa sånger finns det finstilt
skrivet början på någon ny sång. Dessa kallas extraverser
och kan definieras som fyndiga fortsättningar på
originalet. Du kommer att lära dig dessa med tiden
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På sitztillfällen anses det artigt att skicka runt sin sångbok
i festlokalen så festdeltagarna kan skriva en personlig
hälsning i boken. Hälsningarna kan vara otroligt fyndiga
och ger många skratt dagen efter. Kan även fylla minnesluckor.

På de tomma sidorna nära slutet kan du skriva in egna
sånger. Det är kul.
Boken tål att ha med i bastun. Ett par gånger, minst!

Vi hoppas du trivs med ditt exemplar av En Sjukt Teknisk
Sångbok!
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Medlemsförmåner

Filicia finns till för att fixa evenemang för er studerande. Dessa evenemang är visserligen öppna för alla studerande, men som medlem får du en hel del extra förmåner.
Att bli medlem kostar 60€ 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 Filicias klistermärke.
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Öppethållningstider för Filicias kansli:
09:30 - 10:00
11:30 - 12:30
Vi säljer även studiematerial till ett mycket överkomligt pris.
Kom ner och hälsa på!
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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran,
men främst för vårt eget samvetes skull.
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