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Ordförande har ordet

Återigen är det tid för en ny tidning, som också är den sista för min del. Sedan sist har vi hunnit med flera
sitzar, resa till Umeå, Beerpong turnering, Movember-kampanj, Svepskäls.., LAN, Glöggsvängen, Musicquiz och val av ny styrelse.
I november valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2017. Vad jag hunnit se av våra nya styrelsemedlemmar är att de är mycket trevliga och flitiga. Så de kommer helt säkert att föra föreningen framåt enligt
bästa förmåga. Deras motivation märktes snabbt och de har mitt fulla förtroende.
Min tid som ordförande i Filicia börjar lida mot sitt slut, likaså min tid i styrelsen. Det har varit tre otroligt
roliga, galna och oförglömliga år. Men jag måste väl acceptera att jag likt Roger Murtaugh från filmen
Dödligt vapen börjar bli ”too old for this...” och likt som tidigare styrelsemedlemmar börjar det bli dags att
reda upp livet och skolan och lämna över föreningen åt yngre förmågor. Jag vill tacka styrelsen för detta
år – ede jo vi bra!
Sist men inte minst vill jag tacka er för ert engagemang och deltagande i våra evenemang. Stort tack! Nu
är det dags att börja tagga för vårens alla festligheter, bland annat Årsfest, porrsitz, Fastlaskiainen och
Pampas. Vi ses i vimlet!
TACK!
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Oktobersitz

Även detta år ordnades den populära Oktobersitzen. Denna sitz hölls i tysk anda inspirerat av
Oktoberfest. Sitzsalen var fylld av glada män och
kvinnor iklädda i folkdräkt och lederhosen.
Toastisarna var Heidi och Helga som hade hamnat att vallfärda från Tyskland till Castle för de
som egentligen skulle toasta hade sådan krapula att de inte ens kunde stiga upp från sängen
respektive soffan. Sitzen innehåll mycket sång,
drickande och tävlingar som bl.a. DAS BOOOOOT
och korv stafett.
Sitzen gick i högt tempo från början till slut och
efter att den sista snapsvisan sjungits så fortsatte
festen vidare på allas favorit party krog.
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Exkursion Umeå 4.0

Det var en tidig morgon den 4.11 som 31 glada
resenärer samlats och steg på Bus Wester för att
åka på årets Umeå Exkursion.
Alla var spända och taggade så när bussen styrde
ner mot hamnen kunde man höra en och annan
burk öppnas för den spännande resa som vi
snart skulle ge oss in på så behövdes det styrka.
När vi väl tagit oss på båten så befann sig alla i
baren... konstigt, nå nej inte alls!
Efter en snabb båttur över så begav sig Bus
Wester med rivande fart till Volvos fabrik i Umeå
där bussen slirade fast så några resenärer var och
hjälpte till så bussen var på fötterna igen. Volvo
fabriken var intressant men efter 1h och 45 minuter var vi redo att dra in till vandrarhemmet.

Redan på väg till vandrarhemmet började mera
knäppande i burkar höras och resenärerna förberedde sig för sitzen som skulle ske om ungefär
4h. När vi väl checkat in på vandrarhemmet och
resenärerna varit till systemet och varit i duschen
och tvättat pungen och rumpan så kom Bus Wester efter oss och vi startade färden till Fabriken
där kvällens sittning skulle hållas.
Sittningen var kul och höll på in i småtimmarna
och folk tog sig hem på ett eller annat, sätt själv
minns jag inget så därför slutar jag här med fredagen och börjar på med vad som hände under
lördagen.
Vi begav oss nästa morgon efter en stadig frukost på vandrarhemmet till Strömmpilen där vi
alla var fulla och hade kul och där den danske
superhero CaptenAlkis dök upp. Efter en timmes
fjollande så åkte vi till en bastu i Umeå som var
belägen i en liten skogsdunge. Bastun värmde
bra och man kunde höra snapsånger sjungas i
bastun. Efter en några timmar var det dags att
åka ner till båten igen som skulle ta oss hem till
Finland igen. På båten blev det många drycker
intagna av alla resenärer och när vi äntligen var
framme i Vasa så de som ännu kände att inte det
var tillräckligt så begav sig till den lokala vattenhålan för att söka mera drycker. En kul resa som
jag ger en 5 av 4 möjliga ostbrickor. Tackar för
mig!
#CaptenAlkis #makevästerbottenösterbotten
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Filicia <3 SSHV

Den andra november var det dags för Filicias och
SSHVs gemensamma sitz i Castle för tredje året.
Förra året var temat ombytta ombytta roller och
för att inte göra det mer komplicerat med till
exempel ombytta ombytta ombytta roller gjorde
vi det enkelt.
Temat i år var ombytta roller alltså att filicianer
skulle klä ut sig till hankeiter efter bästa förmåga
och många stereotyper syntes till och uppskattades. Toastisarna för kvällen var JOFA från Filicia
och yours truly Kasse från SSHV.
Sitzen rev igång och visorna och snapsarna
flödade deltagarna fick dela med sig av sina
traditioner från de olika skolorna. På grund av
rutinerat folk och höga promille nivåer rusade
timmarna iväg och fören man visste ordet av så
var man på eftersläppet i Elites gamla lokaler på
handelsesplanaden 8 (de flesta känner kanske
det som Ollis)
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Movember

Även i år var Studentföreningen Filicias medlemmar med i Movemberkampanjen 2016 som går
till understöd av prostatacancerforskning. Deltagarna går med på att donera en valfri summa
pengar som går oavkortat till förmån för forskningen. I år fick vi med 63 deltagare och således
63 donationer. De djärvaste deltagare som gått
med på att icke raka sin mustasch under hela
månaden belönades den sista november med ett
vackert halarmärke att pryda overallen med.

Vinnarna i kategorierna presenteras nedan. Priset
för bästa mustasch var ett presentkort till herrfrisörssalongen M-Room bestående av en rakning
med kniv. Tack till alla deltagare, er hjälp är viktig!

Deltagarna fick även fotograferas den sista november för att ta del av tävlingen om den finaste mustaschen i olika kategorier. Föreningens
damer fick därefter rösta fram det bästa bidraget
i de olika kategorierna. Kategorierna är: ”Bästa
mustasch”, ”Grovmuschen”, ”Fasen va fräck” och
sist men inte minst ”Det var inte så här vi ville ha
det”.

Det var inte så här vi ville ha det: Johan Ekman

Bästa mustasch: Simon Lund
Grovmuschen: Emanuel Donalds
Fasen va fräck: Robin Saarenheimo
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Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbajluelonaa

Onsdagen den nionde november var det då åter
dags igen för den årliga Svepskälsmegaglögg...
ja ni kan ju läsa rubriken. För er som inte vet vad
detta fantastiska evenemang går ut på så får
ni här en kort förklaring. Under kvällen tävlar
deltagarna i endera 1000 meter öl eller 100-klubben, jo man får nog delta i båda också men detta
rekommenderas ej.
1000 meter öl går ut på att först dricka en öl
sedan ta sig så fort som möjligt 100 meter framåt
för att där hälla i sig en öl till. Så här håller man
då på i 1000 meter. Detta kommer då resultera i
att 10 öl blir druckna samt 1000 meter sprungna. 100-klubben å sin sida är något helt annat. I
denna gren ska man dricka 100 snapsar öl på 100
minuter, alltså en snaps i minuten. Detta kommer
så småningom leda till att man druckit 12 öl på
på en timme och 40 minuter.
I år ställde tre stycken tappra krigare upp i 1000
meter öl. Efter en del misskalkyleringar som
ingen vet vad det berodde på (kanske krapula?)
så blev deltagarna tvungna att springa 1100
meter, alltså 100 meter mer. Trotts detta så fick
vi se ett nytt rekord i denna fantastiska tävling.
Robert Rehnström sprang in på otroliga 11
minuter och 21 sekunder. På andra plats kom
Christopher Rönngren som sprang i mål på 13:18
minuter. Sist men inte minst kom Ronny Enström
inspurtande på 17:55 minuter. Som pris på klarad
uppgift fick alla tre det klassiska halarmärket
tillhörande denna tävling.
I 100-klubben ställde 10-12 tappra deltagare
upp, och allt efter att snapsarna rann ner i strupen och folket blev mindre i körskick föll deltagare efter deltagare ur tävlingen. Med 5 snapsar
kvar att ta började Europes låt The final countdown spelas. I detta skede hade deltagarantalet
reducerats till 4 stycken. De som var kvar var då
Rasmus Rofhök, Rasmus Back, Martin Östman
och Simon Lund. Det skulle visa sig att alla klarade pressen och fick ta emot det ärofyllda metall
C:et att hänga i halaren.

FILICIA AKTUELLT

Nalle

10

FILICIA AKTUELLT

FiliciaLAN

Höstens FiliciaLAN drog igång den 18.11 till
20.11 och 50 spelsugna deltagare hittade hit.
De turneringar som hölls i år var Cod4, LoL,
CSGO, Trackmania, Overwatch och creative
design. Där vinnarna fick fin fina priser såsom
presentkort till nya butiken Power, Paysafecards,
hörlurar och ssdare.
Stämningen var på topp och alla de 50 spelentusiasterna levererade på sina spel!

Ur mitt perspektiv som Headmaster för sista
gången tyckte jag det var ett lyckat LAN och det
måsta jag tacka mitt Lan-Crew för, som bestod av
Fredrik, Patrik, Dennis, Daniel, Evgeni, Jonathan
och Rickard. Utan dem skulle det inte gått så bra
som det gjorde. Också ett speciellt tack till Dennis Linqvist som ställde till med servrar mm.
Här nedan är en bild från helgen och jag hoppas
intresset håller sig som det gjorde denna höst.
Tack för mig, Peace out!
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Beerpong

Onsdagen den 16 november hände det som
alla väntat på, nämligen vår anrika turnering i
beerpong. Anmälningarna till detta evenemang
och platserna hade fyllts oerhört snabbt. Vid en
snabb överblick över de anmälda lagen kunde
man ana att det skulle bli en hel del svettiga
matcher under denna kväll.
De 32 lagen blev uppdelade i 8 grupper och
matcherna gick snabbt igång. Bollarna flög till
höger och vänster, musiken ljöd ur högtalarna
och bland segervrålen kunde man ibland urskilja
ett starkt ”HE E FUUUSK!”.
Efter gruppspelen var det svårt att urskilja någon
klar favorit. Flera grupptvåor hade blivit avgjorda
på målskillnad. Värt att notera är att den förra
turneringens vinnare ”Ping & Pång” hade gått vidare från gruppspelen, trots att det inte verkade
vara så många som hejade på dom.

Åttondelsfinaler blev till kvartsfinaler och där
tog ”Ping & Pång”s turnering slut. Skämtsamma
jubel hördes i salen och spelen fortsatte med
semifinaler, bronsmatch och final. Bronsmatchen
spelades mellan Fiskmååsa och Team Bollasnopp.
Team Bollasnopp tog hem den matchen.
Finalen spelades mellan Jeppisturboronk och 2
balls 1 cup. Drabbningen var oerhört jämn men
till slut tog Jeppisturboronk hem segern och fick
lyfta pokalen.
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Ett ljus i staken

Jag tänkte berätta lite om Ett ljus i staken. Nu
undrar ni säkert vem jag är, nå jag är Rasmus
Back eller Nalle som de flesta känner mig som.
Den 23 november hade vi som sagt sitz och det
hade spårat så totalt att Filicia och NUD hade anlitat undertecknad och Simon Wiik som toastisar.
Man kan ju undra vad båda styrelserna tänkte, en
rätt så vågad chansning kan ju andra tycka.
Eftersom jag toastade kan jag ju inte säga om
det var en bra sitz. Men jag och Simon hade nu
riktigt roligt i alla fall. Tänkte nu iallafall berätta
lite om sitzen. Vi körde igång med introfilm som
sig bör och efter att totalt misshandlat vår del av
Helan körde vi igång med en jävla fart. Många
snapsvisor senare fick vi äta väldigt god risgrynsgröt.
Som sig bör på denna sitz kom tomten på besök
och delade ut julklappar åt alla snälla sitzare
(eller rättare sagt åt dom som hade ekonomin
under kontroll och minnet i behåll att ta med en
julklapp).

Ett x antal snapsar senare och många dåliga ordvitsar senare var det så dags att fara ti vårt eget
Oliver’s Inn för att fortsätta firandet.
Mitt minne är som en julkalender. – fullt med
luckor.
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Glöggsvängen 2.0

Fredagen den 25.11 gick världshistoriens andra
glöggsväng av stapeln. Studerandeföreningarna
hade alla inhandlat kopiösa mängder glögg och
pepparkakor och begett sig till biblioteksgränden i den snöiga novemberkvällen för att utfodra
törstiga och frusna studeranden. Snön föll sakta
när gränden fylldes med halarklädda studerande,
julmusik och glöggångor och julfeelisen infann
sig äntligen efter ett blött och mörkt november.
Efter tre timmar av mingel, glöggpimplande
och deltagande i de olika föreningarnas aktiviteter som exempelvis Filicias Nolobingo led
evenemanget mot sitt slut och den kalla biblioteksgränden byttes ut mot Leipätehdäs varma
lokaler där festen fortsatte inpå småtimmarna. Vi
ses på glöggsvängen 3.0!

Halarinvigning
Äntligen kom det då som alla gulisar hade väntat
på! När äntligen alla halare hade kommit från
leverantörerna var det dags för oss tillsammans
med N.U.D den 28 november köra igång årets
traditionella halarinvigning. Detta är ju då evenemanget där alla gulisar får rätt att bära sin halare
(kan även kallas smakankostym eller stridsutrustning). Denna festlighet ägde naturligtvis rum på
Vasas bästa krog, Olivers’ Inn.
Tävlingarna bestod av bevis för vem som snabbast klär på sig halaren; ben, armar och knappar
på rätt ställe och sedan sveper noll komma fyra
liter drickbar vätska snabbast. Först när man
genomfört detta är det godtagbart att ha halaren på sig. Efter grundomgången då alla deltog
i grupper om sex, gick semifinalen och sedan
finalen av stapeln.
Vinnaren av årets halarinvigning var Oskar 		
Nyberg! Stort grattis!
Då vinnaren utsetts fortskred kvällen under lugna förhållanden på Ollis.
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MusicQuiz

Det var den 29 november och det var dags för
läsårets första MusicQuiz. Efter ett antal timmars lyssnande och planerande hade musrådet
sammanställt ett tjugo tal låtar från flera olika
årtionden och ett tiotal följdfrågor. Klockan
18:30 började discot fyllas med förväntansfulla
människor iklädda halare och med ett hopp om
att gå ut som segrare i detta MusicQuiz.
19:00 rev evenemanget igång med en välkomst
hälsning av Kofoten och Nallen samt en genomgång av reglerna, denna gång fanns det även en
bonusrond i form av bilder på artister som unga,
efter att Nallen delat ut bilderna var den musikaliska frågesporten i full gång! Eftersom julen är
på intågande startade tävlingen med låten Let It
Snow av Dean Martin för att trigga julstämningen

Tävlingen flöt på och efter ca två och en halv
timme från starten var det dags att lämna in
svarsblanketterna för rättning. Medan deltagarna
tog en 20 min paus satt funktionärsteamet och
gnuggade fram en vinnare.
Klockan skulle strax slå 22:00 när det vinnande
laget vid namn Krompton OG´s, steg upp på prispallen (en trappa) och togs emot av stora applåder och sällsynta priser i form av drinkbiljetter
och exklusiva halarmärken.
Efter det lyckade evenemanget begav sig största delen av deltagarna till Olivers Inn för att fira
segern eller förlusten.
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En svamps sista berättelse

Detta är nu sista gången jag detta skriver,
nu när jag mot nya steg i livet kliver.
Mitt ansvar för denna tidning börjar lida mot sitt slut,
så nu ska ni se till att ni passar på och njut.
Min tid i styrelsen för denna fantastiska förening börjar vara över
och det är dags att ge ansvaret åt nya förmågor framöver.
Denna tid kommer jag aldrig att glömma,
en tid där man hunnit många flaskor tömma.
Som jag suttit och skrattat i vårt kära kansli,
även om nivån på humorn ofta varit så låg som den bara kan bli.
Ibland tror man att vi inte är riktigt friska,
som när man springer runt med Elof och varandra piska.
Det har uppstått många spontana och konstiga situationer,
som den med korken och massa andra roliga fasoner.
Man har varit med om så många otroliga stunder,
t.ex. på Ollis där vi verkligen är stamkunder.
Men nu börjar det väl bli dags att jag också låter min lever få lite vila
och istället verkligen på examensarbetet börjar fila.
För i vår är det väl dags att jag också får min ingenjörsring.
Men från min styrelsetid, där ångrar jag fan ingenting!!
Som avslutning nu på detta så vill jag tacka alla de som gjort att min tid i Filicias styrelse har varit helt fantastisk.
Detta har varit lätt ett av de bästa åren i mitt liv. Jag har fått träffa så många härliga människor att man knappt
kommer ihåg namnen på alla (kan eventuellt ha något att göra med lite väl kraftigt inmundigande av alkohol
ibland).
Sen vill jag även tacka alla kära medlemmar i denna förening som kommer på våra evenemang och gör allt arbetet
värt. Det skulle ju vara aningen tråkigt att sitta och arbeta för fullt för evenemang som sen ingen kommer på, eller
hur?
Till sist vill jag förstås tacka alla i ”La Familia”. Ni har VERKLIGEN gjort detta år underbart och att jag har fått minnen
för livet som jag sent kommer att glömma. Under detta år har jag fått 10 bröder och en storasyster / mamma (vet
inte riktigt vad jag skall klassificera dig som Amanda med alla ”MEN POJKAR!”) som man har kunnat lita på i vått
och torrt. Slutligen vill jag önska styrelsen för år 2017 lycka till och nu är det väl bäst jag slutar skriva då alla läsare
högst antagligen tappat intresset. Tack för mig!

SvampIN, SvampUT
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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.

FILICIA AKTUELLT

17

FILICIA AKTUELLT

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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