Filicia
Aktuellt
Nummer 4 ● December 2019 ● Studentföreningen Filicias Tidning ● Priset är fortfarande alldeles överkomligt

Styrelsen 2019-2020

2

FILICIA AKTUELLT

Våra sponsorer

BUSS I ÖSTERBOTTEN. RESOR I EUROPA

FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT

Innehåll
		Sponsorer					2

		Innehållsförteckning				3
		Ordförande har ordet				4
		Oktobersitz					5
		PubQuiz					6					
		Destination Well-Known 2.0			7
		Svepskälsmegaglöggprovs.....		8
		Filicia <3 SSHV				9
		Beerpong					10-11
		Umeå Exkursion 7.0				12
		Halarinvigning 2019				13
		Ett ljus i staken				14-15
		MusicQuiz					16
		DIFF artikel					17
		Leifstyle					18
		Cesars hälsning				19
		Medlemsförmåner				20

FILICIA AKTUELLT

3

4

FILICIA AKTUELLT

Ordförande har ordet
Sista numret av Filicia aktuellt för år 2019 är här, och så är även min sista version av
”Ordförande har ordet”. Jag har nu varit i Filicia i 2 år varav ett år som ordförande. Tyvärr
måste även Filicianer dra sig tillbaka och lugna ner levern emellanåt.
Sedan senaste tidningen har vi hunnit ha ett flertal sitzar; Filicia <3 SSHV, Destination
Well-known och några till. Vi har även hunnit besöka H.O.M.E.R. i Umeå under vår årliga
exkursion. Turneringen i beerpong är också avverkad och samma lag som i våras håller
ännu hårt i pokalen. Tyvärr blev det inget LAN denna höst p.g.a. för få deltagare, vilket
var en liten miss från vår sida när vi satte in LANet på samma helg som 2 andra evenemang. ”De kan int allti gå bäst”.
Vi har även tillsammans med er, våra kära medlemmar, röstat fram en ny styrelse för nästa år. Detta år blev 6 st. Invalda till Filicias styrelse. Det lilla jag har hunnit bekanta mig
med dem har redan visat att 2020 kommer att bli ett mycket bra år för Filicia. Jag önskar
styrelsen 2020 lycka till och hoppas att ni ”keep up the good work!”
Till sist vill jag ännu tacka alla medlemmar för ert deltagande och er entusiasm i och för
våra evenemang. Kide har nästan exploderat varje biljettsläpp! Jag vill också tacka detta
års styrelse, det här har vi gjort bra och jag tror att vi har lyckats göra ett avtryck Filicias
historia.
I skrivande stund är det snart jul och därmed vill jag önska just dig, kära läsare, en utomordentligt God Jul och ett Gott Nytt År! Må nästa år bli minst lika bra som detta!
"New Year's is a harmless annual institution, of no particular use to anybody save as a
scapegoat for promiscuous drunks, and friendly calls and humbug resolutions."
- Mark Twain
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Oktobersitz
HAST DU SAUERKRAUT IN DER LEDERHOSEN? ...som liten-Lonkero en gång fråga en
främling i Tyskland. Enligt filicianska traditioner var det ju dags för Oktobersitz igen – en
sitz fylld med öl (vergi), lederhosens och dirndl! När sitzen skulle börja hade däremot
Vanish och Lonkero helt glömt att de skulle toasta. När klockan slog 19 satt de ännu i
kansliet bakom ett skynke, mitt i ett rollspel med rep, paraply och erotisk njutning. De
hade däremot glömt släcka lampan bakom vilket gjorde att hela festsalen fick bevittna.
Hela 5 meter rep och ett paraply hann Vanish dra ur Lonkeros bak innan Duracell hann
riva ner skynket, och ropa att sitzen ju redan börjat. LOL!
Enligt traditionerna inleddes sitzen med den tyska helan ”Eine kleine vogel” på s.102,
och efter det var det bara fullt ös medvetslös... Alltså full! Jag menar fullt medveten! Typ?
Nå, hursomhelst, Bratwurst serverades naturligtvis till mat, Jägermeister till punsch och
ölen (vergi) regna ner i dalen.
Som extra krydda på sitzen fick vi även besök av några riktiga fingäster. Genast efter första pausen kom Roberth ”Action Man” Sjöström, Daniel ”JOFA” Thölix och Dennis ”Piltti”
Högberg intågande till Rammsteins låt Sonne. Nästan raka vägen från att fira Oktoberfest i Tyskland till att fira Oktobersitz i Castle. Omg!
Allt detta, med massor av lederhosen, dirndl och öl (och vergi). Vad annat kan man önska sig en Oktobersitz? Ouff.
Mvh, Vanish auf Lederhos
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Pubquiz
Filicias pubquiz ordnas preliminärt en gång på höstterminen och en gång på vårterminen men ibland sker det att fler ordnas beroende tidsmässigt. På pubquiz finns det
plats för 11 lag på 3-5 personer. Reglerna för pubquiz är mycket enkla. Alla ska ha sina
telefoner synligt på borden så att arrangörerna enkelt kan se att de inte används under
frågorna, dvs. Att inget fusk förekommer. Utöver det bör deltagarna vara så tyska som
möjligt för att inte avslöja sina svar åt andra lag samt hålla tyst då den som ställer frågorna talar i mikrofonen.
Temat på frågorna varierar mycket, men de har oftast en sk. Röd tråd som de följer. Antalet frågor ligger oftast på 25st och delas upp i två omgångar med en paus mitt under
quizet. Till frågorna kan också förekomma följdfrågor som ger extra poäng ifall svaret
är korrekt. Vissa frågor medför svarsalternativ och vissa exakta svar med marginaler vid
behov. Marginalerna förekommer oftast ifall frågan kräver ett svar baserande på mängder, t.ex liter, kg mm.
Priser delas alltid ut till de tre lag som fått flest rätt på frågorna, bästa pris förstås åt de
som kommer etta, ofta i form av halarmärken, h2o och h3o biljetter.
Samla gärna ihop ett lag inför nästa pubquiz och delta, det är alltid otrolit rolit!
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Destination Well-Known 2.0
Förra årets succé sitz kom tillbaka i år för att utföras i version 2.0. Filicia och Brobyggarna
hade samkvämat och slagit sina (o)kloka huvuden ihop för att hålla en sitz tillsammans i
år igen. I motsats till Brobyggarnas sitz på okänd ort som hölls veckan före, så tog sitzen
rum på mycket välkänd plats även detta år, i vårt allas hem Filicia Castle.
Kalendern visade 30.10 och klockan slog 18:00. Slottets portar öppnades och allehanda
färgers halare strövade in i den mäktiga salen. Spänningen steg, inte minst bland styrelsemänniskorna, ty det hade tisslats och tasslats redan en stund angående t.ex. introfilm
och de kopiösa mängder sällskapsdryck som skulle rinna ner. Uret visade plötsligt 19:00
och de välbekanta ropen: ”När börjar sitzen? När börjar sitzen?” ljöd i salen.
En film gjord i samarbete med Brobyggarnas favoritartist startade igång sitzen. En film
med ingen mindre än Elias Place 11 år från Sverige, skaparen av låten ”Jag satsar allt”,
den som ofta hörs på t.ex. lokala vattenhålet när BB släpper loss på dansgolvet. Elias bedömde olika filmer på när BB och Filicia dansar, och konstaterade att ”gamylen” Kalvstek
gjorde väl ifrån sig med sina moves.
Innan Elias frågade ”hur börjar man en sitz” hade kvällens toastmasters skuttat ut på
scen. Filicias Paulig och Eve Myntti från Brobyggarna hade planerat sitzen i månader och
var taggade till tusen. En gästartist av fågelart sjöng i en videosnutt, ett tempo av sällan
skådat slag hölls under sitzen gång, kluriga lekar och finfina priser av sällsynt slag delades ut. B.la. halarmärket ”Leifstorm for president 2020”.
Plötsligt hade timmarna gått och undertecknad befann sig bredvid Eve vid Olivers dansoch kalasbar och smuttade belåtet på en kall öl efter en lyckad sitz. Förhoppningsvis blir
det upplaga 3.0 av denna sitz nästa år!
Paulig von Punsch
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Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbajluelonaa
Tisdagen den 5:e november var det än en gång dags för den årliga Svepskälsmegaglögg... jaajaa ni veit no.
För er som int vet så läs rubriken, detta magnifika evenemang går ut på att under kvällen så tävlar deltagarna i antingen 1000-meter öl eller 100-klubben, det går att delta i
båda men det krävs en riktig hjälte för att klara det.
I 1000 meter öl så ska man börja med att svepa en öl och sedan springa 100 meter framåt för att svep en till öl, det resulterar till att man sprungit 1000 meter och svept 10 öl.
100-klubben går ut på att dricka 100 snapsar öl på 100 minuter, detta resulterar till att
man druckit 12 öl på en timme och 40 minuter.
I år var det tyvärr ingen som vågade utmana förra årets rekordhållare, Filicias egna Alexander ”Vanish” Nyström som sprang över mållinjen på 8 minuter och 48 sekunder.
Till 100-klubben deltog dock 19 tappra män och kvinnor upp, snapsarna började rinna
ner i strupen och deltagarna tyckte det var lätt, enda till det inte längre var lätt, en efter
en började deltagarna bli mindre i körskick och falla ur tävlingen, mot slutet hade vi
endast 7 stycken tappra krigare kvar som slängde i sig den hundrade snapsen och fick
pryda halaren med det ärofyllda metall C:et.
En väldigt lyckad kväll med en fin publik samt en härlig bunt av tappra krigare, mycket
spya och en ljuvlig stämning.
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Filicia <3 SSHV
Den 6 november var det åter igen dags för Filicia och SSHV att förklara kärleken för
varandra. Det var än en gån oklart om vi skulle ha ombytta roller eller ombytta ombytta
ombytta ombytta ombytta ombytta roller men vi bestämde oss för ombytta ombytta
roller, det vill säga egna roller.
Toastisarna i år var Lonkero och - efter några omvägar - Julia från SSHV. Lyckligtvis var
båda toastisarna rutinerade och fick en otrolig sitz sammanställt.
Decibelnivån steg i takt med brännvinesflödet, straffar utdelades i rekordtakt och tiden
tog slut alldeles för fort men huvudsaken är att alla har kul. Sitzen avslutades med En
hyllning till Oliver’s inn som påminnelse om att vi ses i dimman.
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Filicia Beerpong
Tiden var inne för den mest nagelbitande och högklassiga beerpong turnering i trakten, Filicias beerpong-turnering. 32 tappra lag skulle tävla om att ta hem pokalen och
kalla sig för champions. förra turneringens vinnare team ”Kass på ti kast” var såklart på
plats och laddade att försvara titeln. Förra årets andra finalist lag SP fanns också på plats
och revanschsugna, men mera än så finns det väl inte att säga om SP som enligt en
analytikers synpunkt kan kallas som en ”flopp” i turneringen.
Gruppspelet var en jämn kamp i de flesta grupper där de flesta som väntat knep en
slutspelsplats på målskillnad. Team ”kass på ti kast” visade en aning försiktighet i gruppspelet med kunde nog lugnt glida in i slutspelet, kanske det var nerverna av att ha en
som tidigare i höst vunnit NUDs beerpong turnering i samma grupp? Vem vet. Team
”fitnud” var ju i samma grupp så hur svårt kan de vara liksom?
Med ett relativt snabbt gruppspel tutades det iväg till slutspel där 16 lag nu verkligen
behövde ta en paus med ”vattenflaskan” och fokusera extra mycket om man ville slåss
om avancemang. ”kass på ti kast” gled utan problem vidare, ”laif o baili” som nog i detta
skede börjat kasta så snett att de börjat träffa slank också in kvarten, rutinerade ”team
halvlatafan” hade inte heller några problem, nykomlingarna ”pappmiinjirik” lyckades
också ta sig vidare trots att det fanns dom som menade att pappas pengar hade ett
finger med i det hela, många nya ansikten tog sig vidare till kvarten.
Efter ett nervvrak till kvartsfinal var det dags för semifinal där det stod mellan ”kass på
ti kast” mot ”team latafan” ”halvfan” ”Halvlatafan” enligt arrangören kärt barn har många
namn. Och ”antivegan” mot ”pappmiinjirik”.
”Kass på ti kast” kasta de i kopp efter kopp och lagets vrål ekade i hela regionen, och
dom var klara att försvara sin titel i finalen.
Det var ingen skillnad hur mycket pengar ”pappmiinjirik” kastade på motståndarna,
team ”antivegan” kastade i kopparna och så var det med det, saken var ”biff” heh... och
dom var vidare till final.
Som alla finaler i denna prestigefyllda turnering var det en OTROLIGT jämn kamp där
”antivegan” började starkt och ”kass på ti kast” stod mest och gapade och skrapade sig i
huvudet, men efter ett viktigt klädbyte och ett stridsvrål utan dess like vände ”kass på ti
kast” matchen och stod som tvåfaldig mästare.
I bordet bredvid hade också ”pappmiinjiriik” lyckats knipa hem bronset.
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Filicia Beerpong
Otroliga priser utdelades till topp 3:an. Andra plats fick det splirrans nya alfonshalarmärket och vinnarna ”kass på ti kast” förutom pokalen med namnet ingraverat andra
gången i rad, fick även filicias egna ”vergified by filicia” kepsar.
Till alla deltagare och kommande deltagare är det nu att gå hem och slipa på siktet
tills vårens turnering.
Och för vissa kanske hänga upp sin medalj på väggen och sluta medan man fortfarande kan lura folk att man faktiskt kan spela beerpong. (inget namn nämns)
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Umeå Exkursion 7.0
Än en gång var det dags för en av höstens höjdpunkter för Filicianer, nämligen det var
dags för Umeå Exkursion. 45 ivriga Filicianer hade stigit upp tidigt på fredagen och
gjort sig klara för avfärd mot Umeå, bussen plockade upp en del av resenärerna från
W33 och resten hoppade på vid Vasa Stadshus. Båtresan till Umeå gick som smort och
vi var framme vid företaget vi skulle besöka ca.13 tiden svensk tid. Företaget vi besökte
hette Ålö Ab och de tillverkar frontlastare till traktorer samt andra redskap för att underlätta arbetet med maskinerna. Besöket började med en cirka halvtimmes företagspresentation och fortsatte sedan med rundvandring runt företaget. Hela företagsbesöket
tog sammanlagt ca.1,5h och efter besöket åkte vi tillbaka Umeå centrum, där vi inkvarterade oss på vandrarhemmet STF. Efter inkvarteringen hade vi paus på ca.1,5h för att
äta mat samt att lyfta pengar för kvällens festligheter.
Klockan 17:15 styrdes bussen mot FESTEN 2019, som är en sitz ordnad av våra svenska
vänner H.O.M.E.R. Denna sitz kallas för fulsittning i Sverige och man märkte snabbt varför det kallas så. Efter första chocken samt första snapsarna fattade de flesta Filicianer
hur detta går till och hakade på! Frågan om hur vi kom hem eller när vi kom hem till
vandrarhemmet är en gåta för de flesta men alla resenärer hittade tillbaka.
På lördagen var det dags för grillning samt annan aktivitet ordnad av H.O.M.E.R, men
före detta gjorde vi en snabb pit-stop vid strömpilen för att handla proviant för att klara
av dagen. Efter dagens aktiviteter startade bussen mot hamnen och båten gick 18:00,
några svenskar trodde i år igen att de var finländare och följde med över kvarken för
efterfest vid valfri plats i Vasa.
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Halarinvigning 2019
Måndagen den 18.11 ordnades äntligen den traditionella halarinvigningen som gulisarna hade gått och väntat på hela hösten. Nu har de äntligen fått sina helt egna halare att
stolt gå omkring med på alla möjliga studerande evenemang runt om i världen. Detta
år ordnades det som vanligt i samarbete med kära N.U.D och ordnades på den lokala
vattenhålan Oliver’s Inn.
Kvällen går ut på en enda stor turnering där det ordnas i olika delmoment vem som kan
dra på sig halaren snabbast och knäppa alla knapparna. Till sist ska de också svepa en
0.4L valfri dryck. Denna tävling dras i heat med sex personer där endast den snabbaste
går vidare. För att granska att allting går korrekt till så har alla en egen domare under
heaten.
Efter alla heat så fanns det ett antal vinnare kvar som möttes först mot varandra i en
semifinal och de som lyckades slippa ur den kom till finalen. Vinnaren av årets halarinvigning blev Joakim Eriksson. Stort grattis!
Efter att tävlingen var färdig och priserna till de 3 snabbaste delats ut så fortsatte kvällen
på Oliver’s Inn där vår gamla filician DJ Åke höll i lådan.

Bild på vinnaren av årets halarinviging, Joakim Eriksson tillsammans med NUDs ordförande Jasso Jasmine Malm.
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Ett ljus i staken 2019
Den 13 november hände det igen. Det var dagen då vi släppte biljetter till en av våra
populäraste sitzar, Ett Ljus I Staken, som vi ordnar tillsammans med NUD. På Facebook
och i diverse Whatsapp-chattar var det uppror, många ivriga studeranden hade inte
lyckats få biljett. Nåväl, 120 personer med snabb uppkoppling hade fått biljett och de
höll stenhårt i sina biljetter.
En vecka senare, onsdagen den 20 november vallfärdade folket över bron till vår kära
källare. Stämningen var otrolig, tomteluvor och andra juliga kläder var troligen slutsålda
i hela Vasa och Julesång av Eddie Meduza dundrade i högtalarna. Ölföret var det bästa
möjliga och de flesta visste att en fantastisk kväll stod på schemat.
I år öppnade vi dörrarna redan 17.30 eftersom, hör och häpna, vi hade förlängt sitzen
med en halvtimme. Före sitzen bjöd vi på glögg åt alla sitzare och 18.30 drog vi igång.
Det började med en introfilm samt en sång framförd av toastisarna och vår gamla styrelsemedlem Super Mario som spelade ukulele.
Toastisar i år var Libero och Jasso M (M står för Malax, tror jag). Vi körde igång med högt
tempo redan från början och det fortsatt att öka i takt med sekundvisaren. Vi hade två
lekar under kvällen där vi gav alfonsmärken respektive ett exklusivt halarmärke som pris
åt vinnarna i lekarna. Plötsligt var det dags för mat och som vanligt serverades gröt.
Efter maten kom även tomten på besök och delade ut julklappar åt dem som hade bidragit med en gåva före sitzens början. Åsnebryggorna och snapsvisorna avlöste varandra i rask takt och många korta filmer visades under kvällen. Klockan 22 avslutade vi
sitzen och utanför väntade bussen som skulle ta oss till vårt slutgiltiga mål, Leipätehdas.
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Ett ljus i staken 2019
Även detta år samlade vi in pengar under sitzens gång som vi sedan skänkte till God Jul
Vasa. God Jul Vasa är ett projekt som hjälper mindre bemedlade familjer i Vasa genom
att ge dem julklappar.
Totalt samlade vi in 1466 euro, vilket var nytt rekord (igen)!
För att få alla att donera skickade vi runt lådor dit de fick lägga pengar och vi tog även
emot donationer via Mobilepay. Vi hade satt 4 olika nivåer (200, 400, 600 och 800 euro)
och vid varje nivå väntade en programpunkt; Nya förmågornas special, Vergi-time, Filicia
special och NUD special.
De senaste två åren har vi under sitzen gång lagt till en nivå där något extra händer. Tidigare har någon rakat håret under sitzen, men i år blev det ändring på det som höll på
att bli tradition. Vid 1400 euro tatuerade Brylkräm sig mitt under sitzen, det blev texten
”Wish It Was Vergi” på benet. Otroligt.
Ett stort tack till er alla som donerade under sitzen, ni förgyller julen för 20 – 25 familjer.
Helt fantastiskt bra jobbat!
Ha en riktigt God Jul!
/LIBERO
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MusicQuiz
En mörk novemberkväll hade Filicianerna bjudit in till Musicquiz i slottets mysiga atmosfär. 11 lag stegade ner i källaren, inklusive ett lag bestående av själsfränder till Filicia
från Finlands bästa partykrog Olivers inn. Undertecknad hade tänkt länge nog på kluriga följdfrågor till den långa listan med låtar som deltagarna skulle få försöka fundera på.
Quizet var redo att dras igång!
Paulig som årets musråd hälsade deltagarna välkomna, lika som i vårens quiz så var
Post-It med på noterna och hade också bidragit med flera låtar och frågor. Funktionärerna var taggade att få mysa i slottet och se deltagarnas reaktioner vid de åtminstone
i deras öron finurliga följdfrågor. Quizet började med låten Tear In My Heart av Twenty
One Pilots. Snart regnade det följdfrågor, skulle du kunna svara på t.ex. ”Life is Leif. Leif
och Lilian. Vad heter Leifs bästa kompis?”
Tiden går fort när man har roligt och tävlingen gick lika snabbt förbi som förståndet hos
Vanish när han tar på sina rosa sillizmössa. Snart var det dags att läsa upp rätta svar och
poängställning. Lag Köust hade lyckats skrapa ihop flest poäng! Mycket nöjda efter att
ha varit på andra plats två gånger så kom de springades till prispallen som vinnare. Till
detta quiz hade musrådet kontaktat en lokal tatuerare för att få designat ett nytt och
fint vinnarhalarmärke till Filicias Musicquiz, dessa samt stora applåder delades ut till det
segrande laget.
Plötsligt var det dags att söka sig till det ställe som varje tisdag fylls av allehanda fantastiska studerande, Olivers Öl och Mys Ab. Plötsligt hade också det sista evenemang undertecknad höll i trådarna för som styrelsemedlem i Filicia tagit slut.
Paulig von Punsch
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DIFF - Ingenjörerna i Finland 				
Hej på er alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden samt andra studeranden. När denna artikel
skrivs så ser jag ut genom fönstret och ser den vita snön täcka Vasa gator, juldekorationer pryder torget samt
den varma glöggen upphälld i min kaffekopp. Dagarna tickar ner mot julledigt och julafton, nära och kära
kommer att samlas och vi tar en paus från vardagen och återgår sen till skolan/jobbet med våra nyårslöften
samt nya utmaningar.
Innan vi på Diff börjar med våran julledighet, så har vi redan börjat planera kommande års evenemang, så om
nån verkar inressant för just dig, så hall ett öga på våran evenemangssida https://diff.fi/evenemangskategori/
osterbotten/
-

Slalomresa till Vuokatti (31.1-02.02.2020).

-

Ginstasting vid Olivers Inn (17.01.2020)

-

DIFF Öb 40 årsfest (preliminärt tidpunkt början av maj)

-

Klättring vid WasaUp (februari-mars)

-

Whisky tasting i Jakobstad

-

Winetasting i Vasa

-

Företagsbesök två stycken (alternativen diskuteras ännu och medlemmar får gärna komma med
förslag)

-

Vandring i Kristinestad (April/Maj)

-

Månadens gäst till våren

De snabbaste kanalerna att nå oss med förslag eller andra ärenden i DiffÖb är via osterbotten@diff.fi eller via
vårat studerandeombud i Novia jonas.solvin@diff.fi
Visste du att Diff också finns på olika sociala medier?
Om du inte redan följer oss så kan du hitta oss på t.ex. Instagram samt Linked Inn under namnet diff_ingenjorerna.
Vi har också en eftersläppsblogg tillsammans med TFiF - Tekniska föreningen i Finland som ni hittar via denna
länk https://efterslapp.tfifdiff.fi. Våran medlemstidning Gula Bladet https://diff.fi/tjanster/nyheter_tidskrifter/
God Jul och Gott Nytt År till Er alla 				 diff_ingenjorerna 			
						 diff - ingenjorerna 		
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Storm, Leifman Storm. License to drink 0069.
			

Leif is not a person, it’s a leifstyle
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Detta är nu min sista upplaga av Filicia Aktuellt eftersom jag nästa år tar över som
vice-ordförande och blir då Liberos högra hand.
Jag vill tacka alla ivriga läsare genom året och ett ännu större tack för att ni stöder
våran verksamhet. Ni e guld väälo.
Nästa års Aktuellt ligger nu i en av våra nya förmågors händer men oroa er inte,
det kommer nog bli succé ändå!
Ha en fruktansvärt god jul och ett förbannat gott nytt år så ses vi!
Veni, vidi, vergi
El Cesaro

FILICIA AKTUELLT

Cesar
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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.

Öppethållningstider för Filicias kansli:
09:30 - 10:00
11:30 - 12:30
Vi säljer även studiematerial till ett väldigt överkomligt pris.
Kom ner och drick en kopp kaffe eller hälsa på!

Filicia
Aktuellt

Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
Tryck: Grano
Layout: Joel ”Cesar” Suomalainen

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