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Ordförande har ordet
Kära läsare!
Våren 2020 blev inte riktigt som någon hade tänkt sig. I början av mars blomstrade livet och Vasas studeranden var mer taggade än någonsin. Vi i styrelsen planerade gamla, men även några nya evenemang för våren och pampasveckan närmade sig med stormsteg. Just då, likt Mårran i Mumindalen, drog coronaviruset som
en kall nordanvind över hela Finland och världen. All närundervisning i skolorna
blev till distansundervisning, och alla evenemang blev inställda och förvandlades
till ”kalsarikännit” i soffan. Nå, restriktionerna skulle endast vara en månad, så kanske man ändå hinner ordna något evenemang tänkte de flesta. En månad senare
är det fortfarande en månad kvar. Tar det här någonsin slut kan man undra?
Vi får hoppas på att det går över inom en snar framtid så att vi kan göra hösten till
något som Vasas studieliv aldrig har sett förut. Vi har redan sett ett evenemang
som ordnats virtuellt av Brobyggarna, och man kan vänta sig att mera sådant är
på kommande. Ingenting slår en gammal hederlig sitz, men ett virtuellt evenemang kan också vara väldigt lyckat. Fördelar med det kan vara att man inte behöver bry sig i hur man ser ut, man är redan hemma så risken att tappa bort plånboken vid Ollis är minimal och blir man trött och somnar så är det ingen som slänger
ut en. Perfekt!
Eftersom vi inte har haft några evenemang sedan senaste numret av Aktuellt så
kommer detta nummer vara väldigt speciellt. Världen har aldrig tidigare skådat
något liknande, men det betyder inte att innehållet är sämre på något sätt. Istället för att berätta om våra evenemang har vi frågat andra föreningar, kanaler och
kännspaka personer om hjälp, och vi har fått in några fantastiska artiklar till tidningen. Jag kan intyga att det blir en rolig lässtund i dessa karantäntider.
Ta väl hand om er och tvätta händerna, men kom ihåg att käsidesi inte är drickbart. De magiska orden #wishitwasvergi förvandlar inte handspriten till vergi,
tyvärr.
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Pampasmaffian
Pampas kom och gick med ett *bank*. Filicia och Pampasmaffian, en kärlekshistoria som kunde jämföras med Romeo & Julia, Ulla & Seppo Taalasmaa eller våra
älskade Backlund & Lasèn. Då vi fick som uppgift att skriva en “artikel” till Filicia
Aktuellt var första tanken att jag skulle skriva nåt om Pampas. Om jag blickar tillbaka på mitt Pampas i år så finns det inte så mycket att berätta, vi hade en trevlig
middag med styrelsen och umgicks långt in på småtimmarna men inget desto
mera märkvärdigt hände. Ur en sådan kväll får Vasabladet inte några rubriker, tyvärr. Så istället för att skriva om Pampas så går vi tillbaka in på kärleken mellan våra
föreningar. Två föreningar med ett speciellt band, som till mestadels kommer från
bådas kärlek för fest, fest och mera fest. Filicianer ses på Ollis så ofta att jag saknar
dem då de inte är där <3. Då vår kära Jocke och hans käraste Backlund istället för
att hoppa med magen mot varann som vi har fått se ett x-antal gånger bestämmer
sig för att slå ihop sina kloka huvuden ja då händer det grejer. Killarna satt vid Ollis
och funderade på ett evenemang som ännu skulle kunna rymmas in i den redan
fullspäckade studieevenemangskalendern. Jocke & Backlund var så pass festsugna
att de ansåg att en vecka fyllt med fest i rad inte är tillräckligt utan att det nog bör
finnas ett evenemang även veckan efter Pampas. Då uppstod iden om en PostPampassitz med Filicia och Pampasmaffian. En strålande ide som vi tyvärr inte fick
se bli verklighet i år men vi blickar framåt och hoppas på att denna briljanta ide blir
verklighet i framtiden.
Sedan ville Backlund veta vad vi tycker att är det bästa med Filicia. Till det är svaret
lätt att hitta. Alla vi som varit på en sitz ordnad av Filicia kan konstatera att de inövade koreografierna som vi deltagare får ta del av är enastående och en fröjd att se
på.
Ha en lugn och festfri vår så ses vi i dimman igen på hösten!
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Horoskop
Den finsk-ugriska folktraditionen har sedan urminnes tider spått framtiden
genom att studera bruna femuddsstjärnor på glas- och plastkroppar. Stjärnorna ses oftast ensamma eller i grupper om tre. De senaste rönen inom området
vittnar även om stjärnor i par samt en avsaknad av stjärnor som grund för spådomar. Den finsk-ugriska spådomen är okänd bland massorna eftersom den
tenderar att ge något cyniska förutsägelser i motsats till den betydligt muntrare anglo-saxiska spådomen, vilken återfinns i var och varannan tidning utan
självaktning. Denna folktradition är något som alla kan lära sig, men det krävs
sträng och disciplinerad träning samt en stadig kassa. Hoppas detta leder er
rätt i ert trevande! Ifall någon av dessa spådomar inte skulle passa in på er så är
det ert fel, inte stjärnornas.
Väduren: 21 mars - 19 april
Ekonomi: Trots dina våldsamma protester får du finna dig i
att inte kunna betala tillbaka studielånet i Bitcoins.
Karriär: Din självisolation radikaliserar dig. Du ser detta som
en ny och spännande utmaning.
Relationer: Du kommer hastigt att träffa en potentiell ny
partner. Denne kommer lika hastigt att lämna dig då det
framkommer att du läser horoskop.
Oxen: 20 april - 20 maj
Ekonomi: Efter tålmodigt väntande börjar din WC-pappersinvestering äntligen ge avkastning.
Karriär: Du tror att det inte kan bli värre. ”Det kan det visst”
säger stjärnorna.
Relationer: En stormig relation stabiliseras när ni kommer
överens om att påläggens ordningsföljd på brödet är var och
ens privata angelägenhet.

Tvillingarna: 21 maj - 21 juni
Ekonomi: Du vinner på Lotto, grattis!
Karriär: Du vinner på Lotto, grattis!
Relationer: Du vinner på Lotto, grattis!
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Kräftan: 22 juni - 22 juli
Ekonomi: Du vill göra rätt för dig i den ekonomiska recessionen
och köper två påsar chips istället för en.
Karriär: Ditt oskyldiga utseende, en internetuppkoppling och en
webkamera får igång entreprenören inom dig.
Relationer: Din nya karriär (se ovan) för med sig spännande möten. Var öppensinnad!
Lejonet: 23 juli - 22 augusti
Ekonomi: Spela dina kort rätt och du kan tjäna tresiffriga belopp. På spelautomater.
Karriär: Stjärnorna förordar starkt att du tar tag i dina inlämningsuppgifter.
Relationer: Ett nytt kapitel i livet börjar. Stjärnorna ser på med
skräckblandad förtjusning.
Jungfrun: 23 augusti - 22 september
Ekonomi: Det går helt okej, njut!
Karriär: Din arbetssituation kommer att lösa sig, men inte på
sättet du tänkt dig. Var redo att göra snabba beslut.
Relationer: ”Var och en är sin egen lyckas smed” sägs det. Du
nickar instämmande och fortsätter hamra.
Vågen: 23 september - 22 oktober
Ekonomi: Pyramidspel kanske inte är så dumt i alla fall?
Karriär: Ditt motto ”allt över 1 i vitsord är onödigt arbete” visar sig
vara helt korrekt och samhället kollapsar.
Relationer: Vad du trodde var en pinsam felsägning framställer dig
istället som en trevlig och genuin människa. Fortsätt alltså att säga
”thanks, you too” åt Woltkurirerna när de önskar dig smaklig måltid.
Skorpionen: 23 oktober - 21 november
Ekonomi: Avsaknaden av studieevenemang får din ekonomi att blomstra. Gör inget dumt n... Just så.
Karriär: Din digra samling memes gör att du snabbt avancerar i karriären.
Relationer: Du undrar ifall man inte får säga någonting
alls längre i det här landet? Det får man nog.
FILICIA AKTUELLT
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Skytten: 22 november - 21 december
Ekonomi: En fanatisk övertro på den sk. pantburksekonomin
gör att du kommer att ha ekonomiska utmaningar framöver.
Karriär: Förklaringen ”tid är ett så abstrakt koncept” vinner
ingen förståelse på din arbetsplats.
Relationer: Tre mobilappar som du växlar mellan.
Stenbocken: 22 december - 19 januari
Ekonomi: ”Var sak har sin tid” konstaterar du och överger den
sista marksedeln.
Karriär: Ett samtal inger dig den framtidstro du letat länge
efter. Obegränsat internet för 15€/månad.
Relationer: Du lyssnar till ditt hjärtas röst. Hjärtats röst säger
åt dig att slå. Det är aldrig lösningen, påpekar stjärnorna.

Vattumannen: 20 januari - 18 februari
Ekonomi: Det är dags att dra ner på tempot lite och
inte betala så många räkningar.
Karriär: Något du jobbat hårt och länge med kommer
inte att ge resultat. Bättre lycka nästa gång.
Relationer: Du växer som människa just nu. Kläderna
känns trånga. Nej, detta är ingen metafor.
Fiskarna: 19 februari - 20 mars
Ekonomi: Nya möjligheter dyker upp då du inser potentialen i att strunta i lagar.
Karriär: Din dröm om att jobba med djur går i uppfyllelse. I
ett laboratorium.
Relationer: Din gedigna repertoar snapsvisor vinner inget
gehör bland de främlingar du söker kontakt med. Kanske
dagisbarn inte gillar Balladen om Theobald Thor?

Hjärnan bakom horoskopen,
tack Halvtand!
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En hälsning från förenings-TV
Vi på Förenings-TV har fått äran att medverka med en text i Filicia Aktuellt,
vilket vi ödmjukt tackar för. Vi är en Instagrambaserad TV-kanal som finns
till för studerande i Vasa. Vi bjuder er på informativa minutslånga inslag
vid studieevenemang och liknande. ”Är med där det händer.”
Denna vår blev ju inte riktigt som någon kunnat tänka sig. Faktumet att
allt firande under Pampasveckan ställdes in var ett mycket hårt slag för
oss på redaktionen, speciellt att den legendariska pre-pampassitzen inte
kunde äga rum på Filicia Castle. Låt minnas att alla föreningar gjort allt i
sin makt för att lösa situationen på bästa sätt, men undantagsförhållandena satte definitivt stopp för alla slags aktiviteter. Till och med statsminister
Marin hade gråten i ögonen när hon insåg att Pampasveckan 2020 skulle
tillintetgöras, rapporterade en kvällstidning exklusivt till oss. Låt oss istället blicka fram till ljusare tider, när allt är som vanligt igen.
Det kommer en tid när solen skiner, benen spritter, halaren åker på och
man beger sig mot det lokala vattenhålet. När studieevenemangen avlöser varandra. När en ny kull av gulisar skall tämjas. En tid när din kväll börjar med en öl i duschen och slutar klockan 03, då du står med nattmaten
i handen och inser att du har tidig föreläsning dagen efter. Vi vet att den
tiden kommer, så håll ut och följ rekommendationerna.
Glöm inte att hålla dig och din lever i skick inför den kommande glädjens
tid. Helan går snart igen, så för att ni ska hålla modet uppe så citerar vi
Lammfärs(?): ”Tro åp nainting. Fast e betyder ti offer allt. Jier a bare!”
Följ oss på Instagram: @foreningstv
Med hoppfulla hälsningar,
Rallke & Paulig
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Rivet ur arkivet

Detta avsnitt hittades i Filicia Aktuellt nummer 2, årgång 2012.
Filicias styrelse delar med sig av finfina hushållstips. De är fullt användbara tips,
också 2020!

Styrelsens hushållstips!
Vi i Filicias styrelse är en ganska brokig skara. Som ni kunde läsa i förra numret
av Filicia Aktuellt har vi väldigt varierande fritidssysselsättningar. En del gillar att träna,
hoppa på studsmattor eller rida på elefanter, medan andra helst tittar på stjärnhimlen
eller luktar på blommor. En sak har vi i alla fall gemensamt, vi är alla våldsamt förtjusta
i hushållssysslor! Därför tänkte vi i detta nummer dela med oss av våra bästa hushållstips
för att göra er vardag lite enklare!

När det finns lite ketchup kvar i flaskan, häll i vatten
eller olja samt kryddor. Du får en kryddblandning till köttfärssåsen!
//Skäggbiff
Bananflugan. Alla har väl någon gång haft problem med flugor runt frukter.
Om du känner igen dig, ta en mixer, lägg i mjölk, glass, vatten
och ketchup. Knyt fast mixern i ett ca 3m långt rep och svinga ut det
genom balkongfönstret. Vips så är grannen ett större problem!
//Sparris
För att få de luftiga och goda köttbullarna som endast farmor
klarar av att göra, häll i ca 1dl kolsyrat vatten i smeten. Avnjuts bäst med mos!
Ps. kan också användas för att göra våfflor luftiga.
//Mos
Fanns det bara omogna (gröna) bananer i affären? Inga problem! Sätt bananerna med
ett Äpple i en plastpåse, knyt ihop och förvara i rumstemperatur. Snabbare än d
u tror har du mogna (gula) bananer!
//Äpple
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Är du trött på att måsta workout när du böjer dig ner för att byta skräppåse every
single time? Jag har gjort en revolutionerande upptäckt! Ta så många påsar dina
ingenjörshänder (or whatever)
kan bära, lägg påsarna slejka uppet varader, påse inuti påse, placera i roskisen och
vips, så har du åtminstone 5 skräppåsworkouts down the ladder! Bara ti knyt å lämn
åt sambon ti bär ut!
Nånä... bär nu ut di själv.
//Melon
Har du alltid drömt om att ha en egen baseballhandske? Nu kan du göra en egen!
Ta en trädgårdshandske och mammas gamla bh. Sy fast en kupa på trädgårdshandsken. Voila!
(Om morsan har för små bröst kan du alltid nalla en bh av farmor.)
//Mad Cow
Om du bränt fast choklad eller annat i en gryta så kan du ta vatten och maskindiskmedel och låta detta koka en stund, sedan är det lätt att diska ur grytan, gar mytji
enklan en bare me hett kranvatten.
// Chokladfabriken
Dyrt och tungt att bära hem wc-papper från affären? Sitt istället kvar när du spolar,
lufttorka sen enligt bästa förmåga!
//Ångvält
En timme kvar till årsfesten och en ful fläck på slipsen? Koka upp vatten och för slipsen över ångan tills fläcken försvinner. Snabbt och enkelt!
//Chinchilla
Skogsarbetare blir svettiga under hjälmen. Fäst ett trosskydd mot pannan i hjälmbygeln så sugs svetten upp i det. Knepet fungerar.
PS Ta hem trosskydden, is itt kast di i skogin! DS
//Röö Mjölchen
Salta disken så möglar den inte!
//Räkpastej
Musiken i din mobiltelefon får högre volym om du lägger telefonen i en lämplig skål.
Pröva olika kärl tills du hittar din bästa kökshögtalare!
//Traktor
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Leifbingo

Leifbingo Tävling
!
med Filicia
Karantän edition
supit
3 dagar
i rad

bråtadist

fiskat

inte fått
sommarjobb

Rakat
huvudet

druckit mera
oboy än
vanligt

har gjort spelat över
undan gamla
12h i
skoluppgifter sträck

fuskat
i tent

fått en känsla
av sjukdom
efter besök
till butiken

försökt sig
haft
på en
dödskrapula vit månad

opp
vänd upp å skjutit
deadlines
ner på dygnet mer än vanligt

inte klarat
den vita
månaden

inte öppnat
moodle på
två veckor

övervägit
gått nån
att öppna
vandringsled ett onlyfans
konto

saknat
filicia
castle

Druckit
vergi

haft
filmkväll
online

Beställt
mat via
wolt

har dragit
kalsarikännit

vaknat för att
delta i
onlineundervisning
men sen skitit i det
och somnat om

Alla som deltar i tävlingen och taggar oss på Instagram
är med i utlottningen av finfina priser!
Tävlingen avslutas söndagen den 10:e maj.
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Stsämt å siidå
1.
Rödluvan kom trippand dzinom skooji, tå så o vargi som sat millan två
ejnriisbåska mä stor ögona...
Rödluvan: Vafö har du så stor ögona?
Vargi: Ga jaan, ja sitä jär å stsiitä…
2.
-

Holejs räknar a ti Kevin ”Brylkräm” Högkvist?
Ejtskalla, tvåskalla, träskalla...

3.
-

Vilken Österbottnisk by kan a relater ti speli GTA (Grand theft auto)?
Oravice city...

4.
-

Va kallas en lax mä vingona?
Flax...

5.
-

Van er a tå a er både tär å jär?
Tärjär...

6.
-

Vafö slapp int 17st Tärjäbo in på baarn?
Ti sko ha måsta va 18...

7.
Hä var ein gang en flikko å påjk såm va så tsäär i varadä. Ein da tå di
nååtä råkast hadd hode flikko laga åm håri sett. Nu hadd ho laga en ponny
svans i nakka å fråga friarn sän va a tykkär? Ha vila jo vara artig å svara: Hä er
såm ti skåda en konel i rävä...
8.
Ett eldäri par i tsyrtso
Frun åt gubbi siin: ja släft just en ljudlösan fis, va ska ja dzä åt hä?
Gubbi: byyt batteriä i hörapparatn diin...
9.
Ja håx alldä meir räfs löövi tå ja stöit mi så pöllot sist...
Nå va stseed tå?
Ja foll ur trää...
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10. Matti ja Teppo olivat espanjassa lomalla, kun he kävelivät baariin vastaan tuli mies, joka sanoi: Minä olen Neil Armstrong ja olen käynyt kuussa!
Veljekset vastasivat: Me ollaan Matti ja Teppo me ollaan oltu auringossa.
11.
Axel åt pappa Harry: Va hejtär i tå två päsoon liggä på varadä
Harry: att älsk...
Axel: nää hä tror int ja...
Harry valt liiti röbruso i naama å svara: nå hätee... att umgas intimt...
Axel: nää tå int hä helldä...
Harry: nåmän knull tå...
Axel: Höödu nu kom ja på i! Våningssäng...
12.
En 80års gubb å en 20års kvinno dzift si, bröllopsnattä spendera di
på et hotell, 7 på morni kom hode kvinno ner ti mårismåli rufso i hååri å mä
spärro öögona, servitrisn fråga holejs i er fatt? Nå gubbi män sa et a haft
spara i 70år, ja trod a määra penga...
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Våra favoritminnen med Filicia

Våra favoritminnen med Filicia
I dessa händelselösa tider är det lätt att tänka tillbaka på allt roligt man varit med
om samt fantisera om allt kul man har framför sig. Sitzar, gulisintagningar, kvällar
tillsammans med andra föreningar, halarkalas... med andra ord allt vad studielivet
innebär. Detta studieliv gör så att vi orkar studera, trots att tiden till tent-läsning
ibland kan kännas knaper. För tillfället har vi all tid i världen till att läsa på tent,
men istället fantiserar vi om det studieliv som vi kunde ha haft.
Frukta ej denna text kommer inte handla om den situation vi befinner i oss nu,
utan om de fantastiska minnen som vi i NUD under alla år, även när sittande styrelse inte varit med, skapat tillsammans med Filicia.
Här under kan du läsa om nudisters individuella favoritminne tillsammans med
Filicia. Enjoy and stay safe
Sommarträff 2019
Mitt favortiminne med Filicia är nog sommarträffarna jag varit med om. Den
seanste, som var sommaren 2019, var lika rolig som alla andra. Vi hade svårt att
hitta till denna villa kan man lätt säga, men när vi kom fram välkomnades vi med
öppna armar. Dessa sommarträffar går egentligen ut på att fest, badtunna, bastu
och grillas tills man inte orkar mer. Det är en av de bästa helgerna under sommaren och jag ser redan fram emot kommande sommars träff <3
Noviums årsfest 2019
Ett av mina favoritminnen med Filicia är när vi åkte till Åbo på Noviums årsfest
2019. Tillsammans var vi 17 nudister och filicianer som satte oss i bussen. Årsfesten var mycket lyckad, sällskapet gjorde nog så att det inte kunde bli annat.
Under årsfestens gång skapade vi en typ av signalsystem för konferenspauserna,
som användes flitigt. Efter efterfesten tog vi oss till vårt boende där vi äventyrade
runt. Vissa sov, andra satt i ”klubbrummet” och hade intressanta konversationer,
men mina personliga favoriter var nog de som inte kunde hålla årsfest maten
nere och sov i korridoren, samt de som inbillade sig att de var personal på stället.
Dagen efter hoppade vi på bussen tillbaka till Vasa som självklart lämnade av oss
utanför Olivers Inn.
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Filicias hjulfest
Mitt favoritminne med Filicia är nog en mycket svår fråga när det finns så
många och många av dom är mina favoritminnen. Men något som är återkommande varje år och som jag alltid har tåfft roligt på är nog hjulfesten. Så jag säger väl det då. Varje år ordnar nya styrelsemedlemmarna super program, dock
är det ett år som programmet dom ordnade har fastnat bäst, år 2017. Då man
fick se Tombstone och Jar Jar Krutiainen live i castle. Men som sagt har nog alla
hjulfester varit 11/10 och jag längtar redan till december.
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DIFF - Ingenjörerna i Finland

Från DIFF:s sida vill vi redan nu gratulera alla er som får examen i vår. Förhoppningsvis kan dimissionsfesten i maj ordnas och i så fall kommer vi att vara på plats
för att skåla med alla nyblivna ingenjörer.
När ni får examen kan ni inte längre vara studerandemedlemmar i DIFF. Ta gärna
kontakt med oss på kansli@diff.fi redan nu så vi kan fixa ert medlemskap. DIFF
erbjuder som examensgåva en kraftigt rabatterad avgift under det första året efter
examen. Under denna tid kostar fullt medlemskap inklusive KOKO-kassan 19,65 €/
månad (norm 33,15 €). Det ger ett omfattande skydd på arbetsmarknaden. Den
senaste tidens turbulens visar hur viktigt det är med ett skydd ute i arbetslivet.
Medlemskap i KOKO-kassan under studietiden
Redan under studietiden lönar det sig att gå med som medlem i KOKO-kassan via
DIFF. Varje vecka med minst 18 timmar jobb räknas nämligen in i arbetsvillkoret
som är 26 veckor för rätten till inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd. Granskningsperioden för arbetsvillkoret är 28 månader. Det betyder i praktiken att sommarjobb efter andra årets studier räknas in i arbetsvillkoret ifall du får examen
efter fyra års studier. Genom att gå med i kassan efter andra året kan man alltså ha
rätt till inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd direkt efter examen ifall man inte
hittar jobb direkt. DIFFs övriga tjänster ingår i det avgiftsfria studerandemedlemskapet men arbetslöshetskassan kostar 5,50 €/månad (2020).
Studerande omfattas tillfälligt av arbetslöshetsskyddet
Normalt har du som inskriven studerande inte rätt att ansöka om arbetslöshetsunderstöd. En tillfällig lagändring som gäller fram till 31.7 ger ändå studerande
som permitterats på grund av coronaviruset rätt till arbetslöshetsunderstöd under
förutsättning att man uppfyller arbetsvillkoret.
Festens tid kommer
Liksom för alla andra har coronaviruset ställt vardagen uppochner för er studerande. Hoppas distansundervisningen ändå har fungerat någorlunda. Framförallt har
effekterna på studielivet säkert varit förödande med inhiberade sitzar och fester.
Den sociala biten av studielivet bör aldrig underskattas. Festens tid kommer ändå,
vi tar gärna emot idéer på hur DIFF kunde vara med och festa loss när läget normaliseras.
Även om läget på arbetsmarknaden för tillfället inte är speciellt ljust är det bra att
komma ihåg att ni ingenjörer har en nyckelroll i att få igång samhället. Dagens
Ingenjörer Förbättrar Finland

FILICIA AKTUELLT

Diff

18

FILICIA AKTUELLT

Kommande evenemang
Vi på DIFF har (liksom alla andra) ställt in eller skjutit fram de flesta av våra
planerade evenemang för resten av våren. Vi planerar dock nya virtuella
evenemang så hall ett öga på på våran evenemangskalender på www.diff.fi/
evenemang ifall ni hittar nåt som intresserar Er.
Via evenemangssidan kommer vi att erbjuda alla möjligheten att köpa Diff
Öbs Ingenjörsring och beställningsmöjligheten öppnas väl före dimission.
Tyvärr ser det ut som att vi inte kan erbjuda ringmätning pga rådande förhållanden

Diff Öb 40 år
I år fyller Diff Öb 40 år. Detta hade vi hoppats kunna fira med våra medlemmar samt deras familjer i form av en friluftsdag, artistunderhållning samt en
avslutningsmiddag nu i vår. Till hösten görs ett nytt försök till att ordna detta
storslagna och viktiga evenemang och vi hoppas vi ses där.
Stipendier - Praktik eller studier utomlands
Lockar studier och praktik utomlands? Varje vår delar vi ut stipendier för just detta ändamål och som medlem kan du ansöka om ett stipendium under mars-april
månad.
Förbundet beviljar stipendier en gång per år för praktik eller studier utomlands. Som medlem kan du ansöka om ett stipendium för studier eller praktik som sker under samma år som ansökan lämnas in. Både studerande och
utexaminerade DIFF-medlemmar kan ansöka.
Ansökningstiden är 1.3 – 30.4.2020. Ansökningarna skall innehålla en plan
där du redogör vart du skall åka, hur länge, i vilket syfte och en uppskattning
över kostnader för perioden.
			
Med önskan om en solig sommar			
2020
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Hej, då va de dags igen för en ny Filicia Aktuellt att se dagsljuset.
Denna gång som ni märkt har vi tagit hjälp av andra föreningar, vänner m.fl. för att
få ihop material för er. Därför vill jag och resten av styrelsen tacka er som gett er
tid för att skriva, klippa och editera ihop material för att denna upplaga skulle bli
så bra som den nu blev! Ha en fortsatt bra vår samt sommar så ses vi till hösten!
Your one and only,
Linnéa ”Resorb” Nyman
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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!
(Dessa tider gäller inte fram till 13.4)

Filicia
Aktuellt

Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
Tryck: Grano
Layout: Linnéa ”Resorb” Nyman

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