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Ordförandet har ordet
Filicianer och vänner!
Vi har ett händelserikt år bakom oss med både med- och motgångar och jag är glad att jag har haft
möjlighet att vara en del utav denna underbara förening under detta år.
Vi hade nyligen styrelseval och där röstade ni medlemmar fram 7 nya förmågor som ska hjälpas åt att ta
hand om föreningen följande år. En uppgift som jag nu efter att ha lärt känna dem bättre är övertygad
om att de kommer att klara galant.
Det är med en aning blandade känslor som denna artikel blir skriven. Å ena sidan är jag oerhört stolt över
att jag fick förtroendet att leda denna förening det gångna året i egenskap av ordförande. Men samtidigt
tar mina två år i föreningen nu slut, ” all good things must come to an end” heter det men en liten känsla
av saknad kommer ändå att finnas kvar. En stor tröst är dock att jag vet att vi överlämnar föreningen i
goda händer nästa år.
Som avslutning vill jag tacka styrelserna 2014 och 2015 som jag fått vara en del av, samt alla personer
som jag någon gång träffat och pratat med på alla de evenemang som jag har deltagit i. Det är alla ni
som har gjort detta till den bästa tiden av mitt studieliv. Och nu för sista gången.
Minion out!
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Oktobersitz

Även detta år ordnade Filicia den populära oktobersizen. Denna sitz hölls i tysk anda inspirerad av Oktoberfest. Sitzsalen fylldes av folk som klätt ut sig både i folkdräkt och lederhosen.
Toastarna i år var ”Rupert Rauscheslange”, en tysk hårdporr skådespelare, och ”Angela Merkel” Tysklands
förbundskansler. I deras program ingick såväl roliga historier som tävling i ölsvepning.
Sitzen gick i högt tempo från börja till slut och när sista snapsvisan sjungits så gick bussar till Olivers In
där festen sedan fortsatte.
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Studentföreningen Filicia rf:s Exkursion Umeå 3.0

Den 30.10.2015 samlades 47 morgonpigga och förväntansfulla Filicianer vid stadshuset för att än en
gång ge sig av till Umeå. Denna gång dock utan studiebesök eftersom företaget i fråga avbokade
besöket måndagen samma vecka.
Båtfärden över spenderades med Pubquiz, Pidro och sömn. Under den lugna fasaden kunde man dock
ana höga förväntningar på kvällens sittning.
Väl i Umeå checkade vi in busschauffören Tomas Wester från Buswester på dennes hotell några kilometer
utanför centrum. Därefter styrdes bussen mot centrum för lunch och shopping. Undertecknad åt kinesisk
buffet för 90kr och var väldigt nöjd.
Klockan närmade sig 16.00 och vi åkte till STF Vandrarhem för att checka in resenärerna. Av åkte de
anständiga kläderna och på åkte halaren (eller ovven som di säger i Svärji). Bussen styrde sedan mot
Fabriken, en lokal förbi Strömpilen med utsikt över Umeälven. Ett magnifikt ställe att ha sittning på.
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P.H.Ä.S.T.N. eller Piraya och H.O.M.E.Rs ÄrtsoppeSittning med Tillhörande Nattklubb började kl. 19.00 med
välkomsthälsning av kvällens toastmasters Jonas Persson från festeriet H.O.M.E.R och Elias Lärkeryd från
Piraya Party Providers. Vi Filicianer var förvånade över det ringa antalet snapsvisor, istället hade de olika
festerierna i Umeå varsitt spex. Undertecknad minns bäst H.O.M.E.Rs öppningsspex och filmföreställning
om hur man kan göra bort sig på olika vis. En annan noterbar föreställning var Kenny Eriksson som berättade hur användbar en H.O.M.E.R. -hatt kan vara.
Nästa dag börjades med en stadig frukost och städning på vandrarhemmet. Bussen styrde vidare mot
Strömpilen för shopping. Busschauffören Tomas Wester underhöll resenärerna genom att köra extravarv
i rondellerna, resenärerna jublade. Våra svenska värdar hade bokat en bastu åt oss, vilket var mycket uppskattat. I bastun blev det även bestämt att vi får tillökning på hemvägen, 10 svenskar gjorde oss sällskap
tillbaka till Vasa.
Jag önskar tacka alla som var med på resan och alla som gjort detta möjligt, vi kör nästa år på nytt! Det
ryktas även att en delegation svenskar kommer och hälsar på oss under Pampasveckan, då ska vi vara
minst lika bra värdar
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Filicia <3 SSHV sitz

Den 4 november hade kommit och årets upplaga av Filicia <3 SSHV stod för dörren. Den här gången
bjöds det på temat ombytta-ombytta roller, vad det nu månne kunde innebära?
När alla återhämtat sig från den kroppsfint som temat utgjorde tog sig en hel skock med sitzsugna
filicianer och hankeiter ner till castle för att umgås och kanske till och med knyta ett och annat vänskapsband. Det sjöngs och skrattades och vi fick även bevittna en mycket spännande tävling föreningarna
emellan som för övrigt Filicias medlemmar vann (WOHO!). I denna tävling blev det också utdelat ett
alldeles nytt pris nämligen ett piss-pass som berättigade precis som namnet beskriver en piss paus efter
eget behag utan straff.
När sedan sångerna var slut och likaså de flesta deltagarna, var det dags att rulla iväg mot olivers inn där
ett hejdundrande eftersläpp hölls som förhoppningsvis lämnade ingen besviken.
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Movember 2015

Under Movemberinsamlingen fick vi in hela 332,45€ av ivriga medlemmar som är villiga att odla
mustasch till förmån för prostatacancer forskningen. Föreningen kommer ytterligare bidra med
2€/donerare vilket blir 124€.
Vinnaren i vår movembertävling i kategorin bästa mustasch är Markus Nygård ett stort grattis till
honnom! Han får ett presentkort till M-Room för rakning med kniv. Vinnaren i kategorin Grovmuschen är
Samir Vehnabovic, i ”fasen va fräck” vann Matts Finnholm och i kategorin ingen egentligen vill vinna
”det var inte såhär vi ville ha det” vann Joakim Gistö.
Bästa mustaschen:

Fasen va fräck:

Grovmuschen:

Det var inte såhär vi ville ha det:
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Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbajluelonaa

Strax efter kl.19 den 10.11 var det masstart för 1000 meter öl. Det var 4 hurtiga sprinters som hade humöret på topp och en längtan att få springa och dricka öl. Undertecknad var en av dem. En hel skara med
folk hade samlats för att beskåda detta majestetiska lopp och hejja fram (skratta åt) sin favorit i dagens
batalj. Loppet var hela tiden öppet enda in till den sista sekunden när publiken kunde beskåda att det var
Daniel Skullbacka som var snäppet vassare på att springa än undertecknad.
Resultat
•
13:46
•
13:47
•
14:23
•
17:27

Daniel Skullbacka
Fredrik Sved
Jesper Jansson
Anders Kanckos

Inne i Castle hölls samtidigt 100-klubben, i dagens upplaga fanns 8 deltagare som alla hade en strävan
att få tillhöra den exklusiva skaran studerande att bära vårt fina metal C på sin halare. En hel skara med
folk var även här för att stötta deltagarna genom detta kraftprov att sitta och dricka öl. När slutsignalen
ljöd kunde beskådas att det var 6 av dessa 8 kämpar som stod med och kan härmed titulera sig som nya
medlemmar i 100-klubben.
100-klubben vinnare
•
Roberth Sjöström
•
Kristian Hummelgård
•
Mathias West
•
Oliver Engström
•
Viktor Sundqvist
•
Ludde Hegglund
Slutligen vill jag gratulera alla vinnare (Visst va e roligt?)
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Filicia-Lan

Lanet var den 13-15.11 och 40 spelentusiaster deltog på höstens lan, mera än tidigare år jag själv deltagit.
Fredagen så var det turneringar i Trackmania och LoL, på lördagen var det dags att gå ut och friska upp
sig med tangentbordskastning som undertecknad tog hem med ett väldigt ynkligt kast på bara 20
meter. Även denna dag var det dags för CS och CoD4 turneringarna, detta framskred ju bra och redan på
lördagen efter CoD4 turneringen var över delades priser ut till de deltagarna som vunnit. Bland dessa pris
så fanns det chromecast, SSD och paysafecard.
Vill tacka mitt crew som bestod av Eddie Westerlund, Evgeni, Jonathan Rönnholm och Dennis Linqvist.
De skötte sig riktigt bra och fixade så turneringarna gick smidigt till och så jag fick mindre jobb på mina
axlar.
Detta är ju även mitt sista år som headmaster av lanet och kan säga det har varit roligt att ordna dessa
laner men ändå skönt att inte ha samma ansvar nästa år utan kan delta som en helt vanlig deltagare och
ge nästa års datård lite goda tips och bolla nya idéer hur man skall göra Lanet ännu bättre och hålla detta
evenemang vid liv.
Peace out Roope ”ActionMan” Järvivirta
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Halarinvigning

Måndagen 23.11 vallfärdade runt 300 gulisar till Oliver’s Inn för att äntligen få sina halare. Efter att de flesta gulnäbbar fått sina halare, drog tävlingarna igång. Som kvällens konferenciärer fungerade Tuc (Filicia)
och Blixten (N.U.D.)
Tävlingsreglerna var sedvanligt följande:
-I kvalen har deltagaren halaren liggandes på golvet med alla knappar knäppta. Skorna och en halv liter
valfri kolsyrad dryck ligger bredvid. När startskottet gått drar deltagaren på sig halaren, knäpper alla
knappar, drar på sig skorna och slutligen sveper drycken. Efter varje heat gick vinnaren vidare tills nästa
eliminering.
-Semifinalen går på samma vis fast tvärtom. När startskottet går drar deltagaren av sig halaren, sparkar av
sig skorna (spottar ut snuset, höhö) och sveper drycken.
-Finalen är en kombination av båda. Deltagaren drar på sig halaren, knäpper alla knappar, drar på sig
skorna. När kontrollanten ger klartecken börjar deltagaren klä av sig halaren, knäppa upp alla knappar,
sparkar av sig skorna (spottar ut snuset, höhö) och sveper ölen.
PAM! PAM! PAM! Så hette man plötsligt Kadi Lindman och vann halarinvigningen 2015.
Ett stoooort grattis!!!
Kvällen fortsatte i festens tecken ända in på småtimmarna alla vara glada och jodlade om hur glada de
var över att ha fått sin halare.
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Ett ljus i staken

Den 25.11.2015 var det dags för Filicias och N.U.Ds. gemensamman sitz Ett Ljus I Staken. Sitzens bärande
tema var jul och de flesta sitzarna hade fattat vinken och klätt sig enligt gällande normer.
Sitzen toastades av Rebecca ”α-hanen” Ek och hennes sämre tredjedel Filip ”Halvtand” Slotte. Toastparet
skulle toasta sin sista sitz någonsin och var väldigt nervösa men målmedvetna att ge allt de hade för att
kunderna skulle vara nöjda!
Tillställningen börjades traditionsenligt och efter fem traditionella snapsvisor började kvällen gå i ledigare tecken, freestyle sade någon.
En märklig programpunkt uppenbarade sig efter detta. Halvtand höll ett gripande tal om sin karriär i Filicia Castle. Talet avslutades med den medryckande låten ”Castle står på Brändöijen”, hälften av publiken
var i eufori, resten bläddrade i sångboken utan resultat. Det är nämligen så att sången finns på sidan 1 i
hjärtat.
Lekarna testade deltagarnas förmåga att tyda google-translatade julsånger samt hur stora deltagarna var
i munnen, 20 praliner på 30 sekunder tog hem priset.
Jag vill avsluta med att tacka för denna tid, tack för att ni orkat höra på mig då jag toastat, talat, ropat,
sjungit och avgett andra läten. Jag har haft en helt otrolig studietid tack vare Studentföreningen Filicia,
dess medlemmar och samarbetspartners. Hoppas jag gett lika mycket glädje som jag fått. Håll flaggan
högt!
Med tårfyllda hälsningar Halvtand
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Beerpong

Den 18 november hade det äntligen blivit dags för höstens upplaga av Beerpong i Filicia Castle. Nytt för
denna gång var att vi ordnade turneringen i samarbete med Katharsis. Lagplatserna blev fyllda extremt
snabbt, fastän vi hade plats för 8 lag mera nu än vårens turnering. Så när alla de 32 lagen började dyka
upp till Filicia Castle så lottades man in i en grupp tillsammans med 3 andra lag. Så fort alla hade hittat
sitt bord och sina motståndare så kunde gruppspelet dra igång, och eftersom att alla skulle möta varandra i gruppen så blev det minst 3 matcher för varje lag som deltog.
Efter att ha betat igenom hela gruppspelet kunde slutspelet komma igång. Det blev till slut så att de två
bästa lagen per grupp gick vidare och även där lottades matcherna så att gruppettorna hamnade mot en
annan grupps tvåa. Slutspelsmatcherna fortskred i rask takt och det drog ihop sig till final.
I finalen möttes denna gång Ja vill it och Tomaattimafia. Finalen blev en jämn och välspelad match och i
slutändan blev det Ja vill it som lyckades sänka motståndarlagets alla koppar och därmed blev segrare i
Filicias & Katharsis beerpongturnering.
Utöver de 32 lagen som deltog i turneringen hade också ca. 50 personer visat intresse och dykt upp som
åskådare. Ett stort tack till alla som deltog och till Katharsis som var med och ordnade denna tillställning.
Intervju med vinnarna Ja vill it
Först och främst, gratulerar! Hur känns det såhär
i efterhand? Har det hunnit sjunka in att ni vann
den ärofyllda turneringen?
-sjunkit in vet vi nu inte men sjunkit ner ha många
gjort sen
Hur såg uppladdningen ut inför turneringen?
-Vi såg varann och kände kemin så insåg vi genast
det här tar vi! Uppladdning är för amatörer
Vad kommer att ske efter detta?
- Livet kommer aldrig att bli som förr har vi insett.
(Vid intresse av sponsorering ring +358 40...)
Ert största fan önskade att ni skulle beskriva er
penisstorlek på bästa möjliga sätt, vad skulle ni
själva säga?
-Växt med hästlängder efter vinsten.
Och till sist, har ni några tips till andra som vill
lära sig hur man ska göra för att vinna beerpong?
- Viktigaste är att du är bättre än alla andra, sen hur
du gör det är upp till var och en
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MusicQuiz

Houhouhou! Den första december var det dags för den första upplagan av musicquiz i detta läsår. 11 lag
var anmälda med tre till fem ivriga deltagare i var lag. Både gamla erfarna rävar med tinnitus och nya musikälskande hjärtevänner hade letat sig till vårt kära Filicia Castle denna fina afton för att delta i den ljuva
stämningen på Musicquiz. Dörrarna öppnades kl 18.00 och själva quizen började kl 19.00.
Musrådet med sin stridsgrupp hade noggrannt valt ut 25 låtar med varierande schanger så att alla hade
åtminståne några låtar som föll i deras smak. Nu som då dök det upp knepiga följdfrågor som hade något
med låten eller artisten att göra. De behövde dock inte handla om musik utan kunde vara något helt annat som t.ex. vad kallas det när fiskar idkar ljuv älskog??? Med tanke på att julen var på intågande började
det hela med ett par julsånger och som avslutning spelades en bekant melodi av Viktor Klimenko som
brukar sjungas på sitzar.
Kl 21.30 stod det klart vem som tog hem segern. Segerlaget hette Jeppis turborunk och bestod av Johan
Ekman, Ken Lindqvist, Ivar Holti, Sebastian Martin och Daniel Johansson.
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Glöggsvängen

En regning kväll i november gick glöggsvängen av stapeln för första gången. Evenemanget gick ut på
att studentföreningarna i Vasa skulle koka glögg och bjuda åt alla som var sugna. Och vi från Filicia hade
kokat upp enorma mängder glögg och inväntade kvällen med spänning.
När vi hade ställt upp bordet började snabbt folket samlas på bibloteksgränden och en skön stämning
spreds. Vi erbjöd också deltagarna att delta i vårat alldeles egna ”Nolo-Bingo” som gick ut på att folk fick
läsa om 10 olika händelser och gissa på vilken av styrelsemedlemmarna som har gjort vad.
Eftersläppet var på fontana där man kunde rocka loss till tonerna av spexbandet och våran aldeles egna
saxofonist JP Jansson. Där fortsatte festen långt in på småtimmarna.
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Tom sida
(Ni kan ju rit elo tork er i röven me e! (Art is Art))
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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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Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
Tryck: Multiprint
Layout: Daniel ”JOFA” Thölix

Studentföreningens hemsida:
Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
http://filicia.novia.fi/
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran,
men främst för vårt eget samvetes skull.
Redaktionen kan nås på:
filicia@novia.fi
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