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Det är många som i 45-års-åldern gärna ti�ar tillbaka på sin studietid med nåt konstigt drömmande i
blicken, en dröm om fornstora dagar, med frihet från
arbetets inrutade vardag och villans ständigt växande gräs. De minns alla studentikosa upptåg som
de var med om, de sena nä�erna, alla festerna och så
alla nya kompisar såklart.

Till våren fyller Wermlands Nation 20 år! Självklart
ﬁrar vi det med pompa och ståt i dagarna tre! Boka
in 15, 16 och 17 april! Då blir det bland annat jubileumspub, -banke�, och -sillunch.

Många studenter i 20-års-åldern si�er o�a med ångest över missade tentor och tron om a� de pluggar
för lite. De tror a� alla andra är mer ambitiösa och
smartare än de själva. Ständigt denna psykiska press
om a� man borde plugga mer och festa mindre, fast
samtidigt engagera sig i saker som ser bra ut på cv:t.
Tillhör du den andra kategorin människor så vill
jag säga, STOPP! Ja, det är mycket examinationer
och pluggande som student, men a� ha e� bra cv
är inte det viktigaste i världen. Låt mig ta e� exempel. När man är student så får man nya kompisar
hela tiden, varken man vill eller inte. Ny kurs, nya
kompisar. Eller så skaﬀar man sig e� ny� intresse,
och vips nya kompisar. När man är student så är det
mycket lä�are a� gå med i nya föreningar eller på
annat sä� skaﬀa sig nya bekantskaper. Kanske är det
för a� många studenter beﬁnner sig i samma situation. Man har tid a� vara ute sent en vardagskväll,
men alla förstår om man stänger in sig och pluggar
i en vecka innan en tenta istället. Förhoppningsvis
kommer man ju också ha kvar dessa kompisar resten
av livet, så a� vi också kan si�a där som 45-åringar
och med något konstigt drömmande i blicken tänka
tillbaka på alla kvällarna på Wermlands. Vem bryr
sig om e� cv när man har underbara kompisar som
räcker livet ut??

Vill du vara med och hjälpa till med W20-arrangemanget? Skriv till w20@wermland.nation.liu.se!

När man fyller 20 år så borde man inte bara få en
ordentlig fest, utan även en riktigt schysst födelsedagspresent. Vi tycker landets bästa nation borde få
en egen sångbok! Därför sliter lilla Ms Piggybank,
alias Bara Bella, som e� djur! Dag ut och dag in
samlar hon in pengar till sångboksprojektet. Oﬀra en
liten slant du också nästa gång du ﬂirtar med henne
vid bardisken!

Den nya hemsidan
Sedan början på hösten har Wermlands Nation en
ny webbplats. Den nya webbplatsen bygger på de
wermländska färgerna grön, gul och blå samt svart
och vi�.
Webbplatsen är skriven i php och lagrar nästan all
information som uppdateras kontinuerligt i en PostgreSQL-databas för a� webbplatsen ska vara lä� a�
underhålla.

Tillhör du den första kategorin, så kan jag bara
säga a� är du inte redan med i seniorsföreningen så
kanske du borde bli det; och hjärtligt välkommen till
20-års jubileet i vår!
Utvecklingen av webbplatsen kommer a� fortsä�a
kontinuerligt under hösten och vill du föreslå någon
Emma Nilsson, Avgående Förste Qurator
ny funktion så hör av dig till mig.
Mikael Nyström - Webmaster
webmaster@wermland.nation.liu.se

Nationens värsta exhibitionister
Förste qurator (ordförande) - Emma Nilsson
Jag är maskinare och jobbar nu på Bofors i Karlskoga. Som ordförande ska jag leda styrelsearbetet
och dessutom representera nationen utåt i diverse sammanhang.

Andre qurator (Medlemsansvarig) - Markus Storm
Det är jag som har hand om er medlemmar. Är det något ni undrar över eller bara vill diskutera
något i allmänhet om Wermlands får ni gärna höra av er till mig. Jag har också ansvar för kontakten
med våra vännationer, genom eminent hjälp från Mikael Nyström. När det är dags för fest hos någon
av våra vännationer får ni information om det och funderar ni på a� gå får ni självklart diskutera det
med mig eller Mikael.

Sekreterare - Soﬀe Östberg
Jag är varken kille eller teknolog men det går precis lika bra a� va med i Wermlands ändå! Det är jag
som skriver ner vad alla tycker och tänker när styrelsen har möte. En sekreterare för protokoll över
ALLT som händer....ingen går säker! :0) Skulle just du våga pennﬁghtas med mig!? =)

Kultur- och sportchef - Ma�ias Eriksson
Jag heter mater, men kallas ibland för Ma�ias, och är nationens kultur- och sportansvarige (y�erst
självförklarande). När jag inte leker styrelsemupp är jag så o�a jag kan på utﬂykt i antingen ﬁlmens
eller ostarnas underbara värld. Ses inte helt sällan med en kopp kaﬀe i näven. ”I do begin to perceive, that I am made an ass.” - William Shakespeare. Vet du var citatet kommer ifrån? Hugg tag i mig
och berä�a. =)
Programansvarig - Maria Norén
Bakom programchefens hårda fasad döljer sig en ﬂitigt studerande ﬁlosof/PA-student med rö�er i Csektionen. Hennes namn har en tendens a� dyka upp i de ﬂesta av nationens arrangemang där hon
är ansvarig för a� allt ska ﬂyta som det bör. Hennes uppgi� i livet är a� göra var dag på Wermlands
Nation till en upplevelse utöver det vardaliga. Till sin hjälp har hon si� programutsko� som än så
länge är en tom mängd inför hösten men vill du ändra på de�a är du mer än välkommen a� maila
program@wermland.nation.liu.se

Kassör - Fredrik Kuivinen
Hej! Det är jag som har hand om nationens ekonomi. När jag inte pysslar med Wermlands eller pluggar tycker jag om a� krama granit vid någon av de klippor som ﬁnns runt Linköping.

Pubansvarig - Freddy Engström
Nationsmedlemmar, Kamrater; Som pubansvarig ansvarar jag för fredagsaktiviteterna, som vanligtvis är en vanlig trevlig pubkväll - men som när andan faller in så kan det bli lite vadsomhelst. Se
fram emot spelkvällar, olika musikaliska teman och kanske även kulinariska läckerheter som når
gastronomiska höjder. Låtom oss alla göra Fredagskväll till Wermlandskväll i våra kalendrar för ju
ﬂer som kommer, desto roligare blir det och desto mer orkar vi arbeta för a� göra fredagarna till
något utöver det vanliga.
Infochef - Markus Nilsson
Hej! När jag inte skissar på nya aﬃscher, så pluggar jag Ii-tyska. Infoutsko�et ser till a� våra medlemmar får information om alla våra fantastiska aktiviteter, och i bara farten försöker vi locka in nya
medlemmar i våra nät! Tycker du om a� göra aﬃscher? Gillar du a� övertyga folk? Älskar du propaganda? Även om du svarade nej på alla frågorna, så gör inte det någonting! Du är ändå som klippt
och skuren för a� engagera dig i infoutsko�et!

Bara Bella wants

YOU

on the board of Wermlands!

Vakanta styrelseposter
Vill du a� di� cv ska se bra ut? Vill du umgås med de coolaste av coola wermlänningar? Vill du äta hembakt ﬁkabröd på Wermlands styrelsemöten? Vill du ha roligt? Vill du ha en ursäkt för a� slippa plugga
ibland? Vill du få nyckel till spritförådet? Vill du få många kompisar som du kan ha kvar livet ut och som
45-åring använda för a� drömma dig tillbaka till studietiden med? Eller vill du göra nåt med all din dödtid? I så fall ska du engagera dig i Wermlands styrelse.
Skicka e� mail till 1q@wermland.nation.liu.se och berä�a a� du vill gå med, nu genast. Det går naturligtvis
bra a� prata med någon i styrelsen på aktiviteterna också.
Emma Nilsson, Förste Qurator

Lite smakprov från menyn över
Wermlandsaktiviteter hös�erminen 2004:
22 oktober är det OST- och VINKVÄLL i lokalen.
Vi testar lite olika ostar och vinsorter och diskuterar djupa frågor eller ytliga betraktelser. Mysig
stämning och nya smakupplevelser utlovas! Kostnaden för kvällen är 50 kr, anmälan till programchefen senast 20 oktober kl 16.40.

24 oktober (sista söndagen i Tenta-p) bjuds det på SÖNDAGSMIDDAG.

Sista helgen i oktober är det dags för Wermlands stora ÄLGJAKTSFEST:
29 oktober
Den värmländska specialiteten NÄVGRÖT serveras med allehanda tillbehör.
30 oktober
LEKAR med älgjaktstema.
TRERÄTTERSSITTNING och Wermlands årsfest.
31 oktober
SILLBRUNCH - sill och annan go mat.

11 december blir det JULBORD i nationslokalen.
Mat och julmys
Får vi fresta med e� litet snöbollskrig till e�errä�?

Dessutom är det ju PUB- och AKTIVITETSKVÄLL i lokalen
VARJE FREDAG mellan klockan 19 och 23.

