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Ordförande har ordet

Halåja alla läsare! 

Vi har lagt en händelserik vår bakom oss sen senast jag skrev något här. Bland annat fastlaskiainen där 
föreningen kammade hem fina pokaler för både pulkåkningen och dragkampen. Men det som kan-
ske ligger färskast i minne (eller ej) är Pampasveckan. Veckan var som vanligt fylld med skratt, sprit och 
minnesluckor. Det som dock inte var lika angenämt var veckan därpå då ”pampasebolan” lade sig som en 
nerspydd och febersvettig filt över nejden.

Men ännu är inte studieevenemangen över för denna termin. Vi kan stolt presentera en ny sitz i samarbe-
te med FSLF och N.U.D som skall lindra sitz-abstinensen över sommaren.

Men jag vill tacka hjärtligt å styrelsens vägnar för ert intresse för våra evenemang och önska er en trevlig 
och avkopplande sommar. Så ses vi i höst när studielivet river igång igen!

Puss och kram // Daniel ”EL JÓFA” Thölix 

JOFA
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Filcias XXII Årsfest

JOFAJOFA

På aftonen den 19 februari slogs dörrarna upp till restaurang Central då det äntligen var dags för Filicias 
22 årsfest. Ca 130 vackert klädda deltagare spatserade prydligt in för att spendera en årsfest i goda vän-
ners lag.

Festligheterna började med solenn akten där undertecknad höll ett välkomsttal efter bästa förmåga. 
Därefter framförde de olika föreningarna och samarbetspartners sina hälsningar och överräckte sina fina 
gåvor. 

Efter solenn akten var det dags för en 3 rätters supé varvad med snaps och vin. Under middagen framför-
des ett festtal av Stig Beijar och talet till mannen hölls av Anna Sjöström. 

När maten var uppäten var det dags för fri samvaro och dans till tonerna av Ben Dover. Efter dansen när 
promillehalten började nå högre höjder var det dags för busstransport vidare till Castle. Där fortsatte 
festen tills gryningen.

Efter någon timmes sömn var det dags att dra av sig kostymen och montera på halaren och vingla iväg 
till Castle igen för silliz. När bakfyllan hade arbetats bort och humöret nådde samma höjder som kvällen 
innan tog samtliga årsfestare varann i handen och skuttade iväg på nya äventyr till staden.
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Sheba

I början på mars ordnades den traditionella och ärofyllda turnering i beerpong nere i Filicia Castle. 32 
stycken törstiga och segersugna lag kämpade om vinsten. Denna gången ordnade vi dessutom tävlingen 
i samband med Katharsis, så deltagarna var en salig blandning studeranden inte bara från Novia.

De 32 lagen blev allra först uppdelade i 8 grupper, där dom fick möta varje lag i gruppen en gång. Grup-
pettorna samt grupptvåorna gick därefter vidare till åttondelsfinalerna. Man märkte direkt efter grupp-
spelsmatcherna att det verkligen inte var någon lek, alla lag gav verkligen järnet. Spänningen var olidlig i 
matcherna och turneringen fortsatte med kvartsfinaler, semifinaler samt brons- och finalmatch.

Bronsmatchen spelades mellan lag ”Deer Pong” och lag ”Max tri öl”. ”Max tri öl” tog denna gång hem 
bronset och segerropen ekade i Castles utrymmen.

I finalen ställdes ”Glappkäft” mot ”Ping & Pång”. Drabbningen var jämn och publiken hejade vilt på vid 
sidan om. Trots att ”Ping & Pång” var ett lag bestående av gulisar, visade de att de var ett beerpong-lag 
gjord av det rätta virket och tog hem vinsten

Beerpong
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Stihl

Den 15.3, det vill säga pampastisdagen, var det återigen dags för SYhFILIS RACE. Den nordiska vädergu-
den verkade gilla årets tema så pass mycket så att vi fick sol från en klar himmel hela dagen lång. Hälften 
av oss sökte oss mot Sandö när klockan närmade sig 11 och den andra halvan tog sig ut till den plats där 
Filicias punkt skulle hållas. Efter att en chaufförstävling hade hållts på Sandö så kunde vi konstatera att 
vi skulle starta som tredjesista lag. Detta var inte på grund av vår chaufför eftersom lagen fick alla starta i 
nummerordning efter laget som vann chaufförstävlingen.

Med så mycket tid före start så tog vi bibeln ock svärden i högsta hugg och började med att försöka 
tvångsfrälsa så många som möjligt inför starten för att förbättra vårat utgångsläge. Vi hade fyllt vårat 
färdmedel med alla de sorters mutor och presenter som vi möjligtvis kom att tänka på för att kunna till-
fredsställa alla som dök upp på vår väg mot mållinjen. Vi hade ställt oss med allt från WC-papper till olika 
sorters drickor för att täcka alla de kategorier som kunde tänkas vara aktuella. 

Efter flera timmars körande utspritt över hela Vasaregionen kunde vi till slut styra kosan mot vårt lokala 
vattenhål Oliver’s Inn där målgången skulle ske. När vi kom fram hade de flesta lagen redan dykt upp så 
det tog inte länge förrän hela stället var fyllt med fornnordiska krigare. Nytt för iår var att efter målgång-
en hade skett ordnades en ny chaufförstävling där det fanns möjlighet att plocka ytterligare poäng i 
jakten på vinsten. Där gjorde alla chaufförer upp i grenar som Beach Buggy Racing och hjulbyte.

När allt var klart fortsatte sedan efterfesten på Leipätehdas där det ordnades ett så kallat Afterrace. Kväll-
en fortsatte att bli allt suddigare för de flesta men när det blev dags för prisutdelning spärrade allihopa 
på plats upp ögonen. Det börjades med priset för bästa muta, som detta år gick till FILICIA, wihoo. Priset 
för bästa tema gick sedan till Rota bland fyra män och vinnarna av hela racet blev detta år Guardians of 
Assgard. Efter prisutdelningen fortsatte hela festen och iallafall undertecknad kan gott säga att det blev 
en riktigt lyckad dag.

SYhFILIS RACE
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Lakupiippu

Efter fjolårets succé ordnades detta otroligt trevliga evenemang på pampasonsdagen för andra gången  
någonsin i Filicias historia. En uppdaterad version av husbandet som i år hette No Måår Fäit No Måår var 
tillbaka, starkare och tightare än någonsin. Bandet bestod av Emil ”Hallonbåt” Granberg på synth, Rasmus 
”Nalle” Back på bas, Joel ”Kofot” Östman på gitarr och Robin ”Stihl” Kanckos på trummor. Lagom till   
pampasveckan hade vi också uppdaterat ljudsystemet i sitzsalen och det kom väl i användning på   
allsången. Jag själv hade äran att agera som allsångsledare och emellanåt fick jag tuta lite i mitt plåtrör  
också. Jag måste nog medge att det var något av det roligaste jag gjorde på hela pampasveckan, eldä  
som vi pa seij i Tärjär; ”Hä räpa rävä”. 

Dörrarna öppnades 18.00 och 18.30 ljöd det ljuva introt till Stockholm i mitt hjärta och allsången kunde 
 börja. Totalt sjöngs det över 20 låtar under kvällen och det var flera gånger ytterst nära att taket skulle 
 lyfta när alla de ca. 100 deltagarna tog i och sjöng för kung och fosterland. Låtarna hade stor variation  
och det sjöngs både på svenska, finska och engelska. Dessutom dök det upp ett antal hedersgäster som 
extra underhållning. Bl.a Rutigubb irf som hade klätt ut sig till Village People och under låten Bråtas av  
1G3B fick vi beskåda två bastanta herremän i en brottningsmatch. 

Nytt för i år var också att vi hade två tävlingar inprickade i programmet. Den första tävlingen gick ut på  
att två lag fick se ett antal textrader från en känd låt och så fort de listade ut vilket låt det handlade om  
skulle de försöka sjunga den. I den andra leken skulle två par turvist stå med ansikten mot varandra.   
Bakom den ena visades en bild samt namnet på en artist och då skulle den andra sjunga en låt som   
artisten i fråga har ackompanjerat. Därmed skulle den som hade artisten bakom sig gissa vilken det var. 
 Om man sedan gissade rätt skulle man byta plats med varandra osv. Paren hade 1 minut på sig att gissa 
 rätt på så många artister som möjligt. Mycket svårare än man tror visade det sig.

Jag vill tacka alla som deltog i evenemanget och hoppas att alla hade lika roligt som jag själv hade.  

Allsång på Castle
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17 mars 2016 – dagen för den omåttlig populära PrePampas-sitzen som ordnades tillsammans med Poli-
tivas.

19.00 brakade det lös med hårt tempo, och det var ingen frågan om det skulle vara en rolig tillställning. 
Gårdagens allsång verkade inte ha någon som helst negativ inverkan på deltagarnas välmående. Istället 
hade de färdigt uppvärmda stämband och helan sjöngs med ordentlig inlevelse.

Snapsvisor till höger och vänster, temporop begärdes i en rasande takt och tävlingar avvecklades.

Som toastisar på detta spektakel fungerade Johan och Niclas. Kvällens inofficiella hedersgäst, vice-ordfö-
rande för Kemistklubben i Åbo, fick kliva upp på scenen tillsammans med sin sambo och retas broderligt 
av storebror Johan.

Liksom fjolårets sitz streamades även denna till ingenjörerna som var på studiebesök till Västerås.

PrePampassitz

Sheba
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Efter en festlig vecka som började på tisdagen med SYhFILIS race, fortsatte på onsdagen med Allsång på 
Castle och Prepampas sitz på torsdag så var fredagen då äntligen här. Många pampasfirare började mor-
gonen med frukost på Havtornen och så gjorde även Filicias olympiadlag. 

Efter en stadig frukost bestående av allt från köttbullar till chips begav vi oss då mot Vasa torg. Torget 
hade redan börjat fyllas en timme på förhand. Filicias lag bestående av Kofot, Nalle, Sheba och Hallonbåt 
anmälde sin närvaro. Efter detta var det dags för taktiksnack och någon förfriskning för att vara på topp 
vid tävlingarna.

Då tävlingarna väl var igång hann vi delta i både något som lättast kan förklaras som en blandning 
mellan gulisintagning och vattenkrig. Under den andra tävlingen ”skidade” vi mellan koner och kastade 
tennisbollar i plasthinkar. P.g.a. osäkert kastande och svårt att hålla balansen föll vi tyvärr ur efter denna 
kvartsfinal.

Men som man brukar säga; det viktigaste är inte att man vinner utan att man inte blir sist, hade inte bara 
vi utan alla en mycket lyckad olympiad. Efter byte av biljett till armband bar det sen iväg på mellanfest. 
Kvällsfesten hölls som vanligt på ett slutsålt Rewell Center. Årets huvudartist var självaste Markoolio som 
bjöd på en ordentlig show med alla sina hittar och crowd surfing bland publiken. Efter hans show åkte 
dom flesta hem för att få någon timme vila innan sillfrukosten på lördag morgon.   

Pampas Nationaldag

Nalle
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Nalle Kofot

Det var den 29 april och det var dags för årets första MusicQuiz. Efter ett antal timmars lyssnande och pla-
nerande hade musrådet sammanställt ett tjugo tal låtar från flera olika årtionden och ett tiotal följdfrå-
gor. Klockan 18:30 började discot fyllas med förväntansfulla människor iklädda halare och med ett hopp 
om att gå ut som segrare i årets första MusicQuiz

19:00 rev evenemanget igång med en välkomst hälsning av Kofoten och Nallen samt en genomgång 
av reglerna, sedan var den musikaliska frågesporten i full gång! Dagens väder hade medfört en euforisk 
vårkänsla som smittat av sej på funktionärerna, vilket resulterade i att tävlingens första låt framfördes av 
The Beatles och den engelska frasen ”Here Comes The Sun” kvittrade som fågelsång ur discots högtalare.

Tävlingen rullade på som en kundvagn i nedförsbacke och efter ca två och en halv timme från starten var 
det dags att lämna in svarsblanketterna för rättning. Medan deltagarna tog en 15 min paus satt funktio-
närsteamet och gnuggade fram en vinnare. 

Klockan skulle strax slå 22:00 när segerlåten ”We are the champions” ekade i hela slottet och det vin-
nande laget steg upp på prispallen (en trappa..) och togs emot av stora applåder och sällsynta priser. 
Vinnarlaget bestod av Markus Norrgård, Emanuel Björk, Petter Björkgren, Nicklas Westerholm och Chris-
toffer Hjerpe. Efter det lyckade evenemanget begav sig största delen av deltagarna till Oliver’s Inn för att 
fortsätta umgås.

MusicQuiz
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Lammfärs

Den 1-3.4.2016 samlades alla passionerade spelentusiaster i Filicia Castle för det traditionella FiliciaLanet. 
I år hade vi turnering i b.la. LoL, CoD 4, CSGO, Trackmania och vår one and only uteaktivitet, tangentbord-
skastningen. Deltagarna deltog flitigt i många av turneringarna och vann väldigt fina priser.

Sammanlagt deltog 48 stycken på lanet. Jag vill tacka Lan-crewet som hjälpte till med städningen och 
dylikt. Vårens lan blev förvånansvärt lyckat och det tackar jag er för! Vi ses i höst!  

FiliciaLan
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Svampin

Brännvinsprovning

En tisdagskväll i april hade styrelsen bestämt sig för att de skulle köra en kväll med brännvinsprovning. 
Denna brännvinsprovning bestod av 8 olika relativt starka alkoholhaltiga drycker och vi bedömde dem 
enligt kategorierna doft, känsel och smak. Efter att ha kommit fram till ett utlåtande i alla kategorier gav 
vi drycken ett betyg på skalan 1-5 Vergi. Resultatet av denna provning kan då ni använda som tips på vad 
för sprit som är värt att inmundiga. Resultatet presenteras här nedan i den ordning som de testades.

LEIJONA 32% VIINA BRÄNNVIN
”Leijona biter mjukt och är inhemskt till varje droppe” 

Batch #L6034 1436
- låftar brännvin
- känns blött
- mild smak

Betyg: 4 av 5 Vergi

KOSKENKORVA VODKA 013 40%
”How to learn finnish, simply choose Koskenkorva genuine Finnish vodka 
and pour a glass or two - How you drink is up to you. You may never com-
prehend the distinctive, quirky Finnish personality, but you will enjoy the 
integrity of a straight-talking, smooth, reliable vodka.” 

Batch #L5471 1349
- låftar käsidesi
- känns som att en hund slickar en när man smeker de längs kinden
- smakar käsidesi

Betyg: 1 Vergiflasko å 6 snapsar
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Svampin

STOLICHNAYA PREMIUM VODKA 38%
”Great cocktails starts with responsible measuring” 

- låftar som en fullkommunalpoltiker med tyngden på vänster ben fot som 
spenderade sin ungdom i en källarvåning med sina tuppkams försedda kamra-
ter, där de lyssnade på Staten och kapitalet med Ebba Grön
- känns som den kalla fasaden på ett Lettländskt höghus byggt i   
DDR-arkitektur. Även denna ganska blöt
- smakar som när man får schampo i munnen när man duschar i 38 gradigt 
vatten

Betyg: 1 Vergi å en sexig snap

JALOVIINA ÄDELBRÄNNVIN 38% a.k.a SHERIFFEN 
”Ädelbrännvin är en traditionellfinländsk ädeldryck. Den innehåller äkta 
fransk druvdestillat av vs-kvalitet och högklassigt inhemskt brännvin - 
sedan 1932” 

Batch #573032-00
- låftar Jaloviina trademark
- känns som att he fungerar bra som finnborttagningsmedel. Då någon drar de 
i ansiktet på någon annan, pirrar det i nedre regionerna för den andra.
- i smaken känner man av det äkta franska druvdestillat av VVS-kvalitet och 
högklassigt inhemskt brännvin

Betyg: 3 Vergiflaskor och en 1080p full HD 60fps vuxenfilm från eporner.com

ISLAY MIST DELUXE BLENDED SCOTCH WHISKY 40%
”A premium blend of aged malt and grain whiskies from the Islay and 
Speyside regions of Scotland: the most distinctive of these being distilled 
at the Laphroaig distillery on Islay. Islay Mist retains the smokey flavour  
of Laphroaig whilst offering a delightful softness most appealing to cont-
emporary tastes.” 

Batch #L103030
- låftar som en gammal säckpipa en regnig dag i Skottland
- känns som en rak höger av John Cena
- smakar som kölvattnet i farbror Melkers puttputt-båt i Vi på Saltkråkan
- får inte drickas då man är gravid

Betyg: ett C-dur på säckpipa
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Svampin

JÄGERMEISTER 35%
”Straight and ice-cold!” 

- låftar som slaskhinken i Jaeger’s Munich 2 stjärniga hotell
- känns som då en gammal tysk smeker en längs låren
- smakar som en barnversion av Gammel Dansk

Betyg: millan 1 å 5 Vergi av 5

UNICUM ZWACK 40%, genre hostmedicin

Batch #swag 40% vol 
- låftar som SYhFIILIS skrubbin å dess invånare efter Filicias Hjulfest 2015
- har samma konsistens som det som rinner ur våra pantsäckar. Svider även på 
mannens könsorgan
- om denna smak skulle vara en känsla skulle det vara förakt

Betyg: 1 bastuvarm Vergi av 5 Vergi

VERGI 40%

Finns ingen batch nummer på Vergi eftersom det kommer från samma källa i 
himmelriket
- doftar enhörningar
- känns som vatten ur den heliga gralen
- smakar som det botar cancer

Betyg: 375 648 av 5 Vergi
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Som ni läsare kanske vet så spottar inte Filicianer i glaset och inte spottar vi heller ut det vi har i glasen då 
vi kör en provsmakning. Så med andra ord så blev provsmakarna mer och mer berusade för varje alko-
holhaltig dryck vi prövade, speciellt då mannen som hällde upp dessa drycker hade bestämt sig att varje 
dryck åtminstone skulle prövas med en hel snaps per man. Allt detta kanske märks på att fantasin har 
flödat mer och mer i beskrivningarna i kategorierna och tydligen hade vi en väldigt varierande betygs-
skala i vår bedömning.

Dagen efter så kom jag och flera av mina vapenbröder från kvällen före på att även om kvällen kan anses 
som en kul och lyckad kväll, så är det nog bäst att vi inte gör det igen. Många bra minnen från kvällen, 
men också en hel del som kanske skulle vara bäst att glömma bort. Eller jaa det finns ju nog en hel del 
som man faktiskt har glömt bort. 

Svampin
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En svamps berättelser

Jaha då hade man åter en tom sida,
varför hamnade jag detta på nytt genomlida.
Så vad skulle jag då berätta om denna gång?
I alla fall inte om festen på Jespers balkong.

Så jag tänkte jag kunde berätta om denna vår,
eftersom ingen något bättre föreslår.

Evenemang har det varit gott om,
detta kan man se på facebook.com.

Sitzar där man druckit mycket snaps,
nästan så man trodde det skulle leda till kollaps.

På krogen man många kvällar spenderat,
ofta när man på prov borde repeterat.

Trots detta har man nog i skolan lyckats,
samtidigt som bankkontot styckats.

Många nya kompisar har man ju fått
flera av dessa man träffat i vårt slott.

Tänk alla dessa timmar man suttit i kansli,
även de gamla verkar där för alltid förbli.

Men där har man ju suttit och skrattat,
t.ex. åt Eddie som något missuppfattat.

Jag har så många härliga minnen,
där man verkligen påverkat sina sinnen.

Men nu börjar skolåret lida mot sitt slut,
snart så gör sommarn för i år sin debut.

Jag hoppas alla haft det lika kul som jag,
till hösten så tar vi åter nya tag.

Tack för denna vårtermin!

 

Svampin
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Svampin

Finner inga ord

Jaa det kan ju hända att rubriken stämmer. Det beror helt på hur duktiga ni är eller hur väl ni känner till 
denna fantastiska förening. I pusslet eller vad man nu ska kalla det här nedanför finns 10st ord som be-
skriver Studentföreningen Filicia r.f. . För att nu detta inte ska vara allt för enkelt så ges ingen lista vilka de 
10 orden är. Lycka till!
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Medlemsförmåner

Filicia finns till för att fixa evenemang för er studerande. Dessa evenemang är visser-
ligen 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 klistermär-
ke. 
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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran,

men främst för vårt eget samvetes skull.

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!


