We r ml a n d s n a t i o n

PÅ GÅNG
I N F O N TA L A R
Hej igen!
Wermlands nation är som
vanligt på gång med en
massa kul saker. Nyss var
det nationens årsfest,
Älgjakten som jag hoppas
ingen kan ha undgått att
märka. Vi har ätit nävgröt,
skjutit älgar (nästan i alla
fall) och festat fett en hel

ÿþý ûúýùø÷öõô
festlokal på T1
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Perfekt för sittningar
upp till ca 50
personer.
Bardisk, ölkyl samt
kök med porslin och
köksredskap finns.
600:- fre, lör, 400:andra dagar (ej
medlem). 100:- rabatt
för medlemmar.

helg, toppenskoj helt
enkelt. Fler roligheter är på
gång så håll er framme och
häng på!
Med det här utskicket får
du ditt medlemskort eller
om du redan har ett så får
du en snygg klisterlapp att
fästa på ditt gamla.
På grund av att vi sänkt vår

medlemsavgift får även de
som betalat in för mycket
pengar återbäring med det
här brevet.
Välkommen att delta i våra
aktiviteter!

KALLELSE TILL LANDSKAP!
Den 28 november hålls
höstlandskap 15:00 i
lokalen på T1. Då bör man
dyka upp om man vill vara
med och påverka vad som
händer i nationen och
kanske få veta lite i förväg
vad som är på gång inom

Wermlands. Det är också
ett bra tillfälle att träffa
och prata lite med
styrelsen och det vill man
göra.

ÿþý 26 12 93
Oskar Räftegård, bokning

Styrelsen en bra dag?

JOBBA I PUB
Som medlem i Wermlands
nation har du möjligheten
att få jobba i puben på
Nationernas Hus. Vi sköter
puben på fredagar och
varannan måndag. Det är
mycket uppskattat att jobba
i puben och det ger ett litet

tillskott i kassan samtidigt
som du har kul och hjälper
nationen. Om du vill
anmäla dig eller bara veta
mer så ta kontakt med Åsa
Holm på telefon 013171227 eller maila
3qurator@wermland.

nation.liu.se. Det behövs
många glada människor
som du till detta så tveka
inte, du behövs!

KALENDARIUM
November
www.nation.liu.se/wermland
1:e qurator
Johan Wästlund
013-14 21 14, 070-6409956
qurator@wermland.nation.liu.se

Personer relaterade till innehållet:
3:e qurator (pubansv.)
Åsa Holm
013-171227
3qurator@wermland.nation.liu.se
Fest
Mirja Lenz
013-176071
fest@wermland.nation.liu.se
Kultur
Anders Danielsson
013-4730756
kultur@wermland.nation.liu.se
Sport + renovering
Emil Asker
013-4739046
sport@wermland.nation.liu.se
Info
Mattias Backman
013-4731413, 070-7704869
info@wermland.nation.liu.se

10 Vinprovning, vilket vin ska jag välja till vilken maträtt?
18 Teaterbesök, "Ett dockhem" av Henrik Ibsen
14 Söndagsmiddag
20 Kulturutflykt, bl.a. Motormuséet i Motala (se nedan)
27 Sittning med Skåne och Norrsken, temafest
28 Söndagsmiddag
28 Höstlandskap 15:00 i lokalen på T1

December
4 Brunch på NH, styrelsen ordnar
5 Julbord
12 Söndagsmiddag
Information om aktiviteterna får man genom att kontakta nån lämplig person i vänsterspalten.
Man kan med fördel titta in på www.nation.liu.se/wermland också.

RENOVERING

M O TA L A R E S A N

Så var det då äntligen dax att renovera vår
fina lokal! Gillar du att måla, spika eller
komma med kluriga lösningar på hur man
ska få taket att sitta på plats? Kanske du
gillar snickeri eller bara har nån bra idé för
hur saker bör skötas. Då ska du hjälpa till
att renovera Wermlands Nations lokal på
T1! För att vara riktigt säkra på att lokalen
blir millenniesäker kommer vi att köra hårt
i januari 2000 och slutföra allt ca en vecka
senare.
Så har du några fina Färjestadsflaggor
eller andra lik i garderoben, hör av dig till
Renoveringsgeneralen, Emil Asker
sport@wermland.nation.liu.se.

Kulturchefen berättar:
Jag har själv besökt motormuséet i somras
och jag kan lova att besöket kommer inte
att göra någon besviken. Här finns en
utställningsyta på 1400 kvadratmeter, 150
fordon. Det skall tilläggas att man inte
bara har radat upp bilarna på långa led
med litet skylt med tekninsk information.
Man har på ett lyckat sätt kombinerat
miljön med fordonet. Exempelvis har en
stor amerikanare omgetts av en
raggarmiljö, en Rolls-royce av högre
societetens folk och en familjebil har
kombinerats in en familjemiljö för den
tiden som bilen representerar. Dessutom
visas drygt 400 radioapparter och annat
som har funnits under i vardagsmiljön
under detta sekel.
Anmälan sker till Anders Danielsson
genom att uppge namn, adress och telefon
nummer, samt vilken nation ni tillhör till
kultur@wermland.nation.liu.se eller på
telefon 013 - 473 07 56 senast den 15
november. Ta gärna med er kompisar det
kommer att bli trevligt.

SÖNDAGSMIDDAG
Varannan söndag dukas det till
söndagsmiddag i vår nationslokal. Då kan
du för en billig penning avnjuta en god
måltid i glada vänners lag. Anmälan sker
via telefon: 17 19 19 (Thomas Johansson)
helst senast fredagen innan. Läs mer på
hemsidan, där kommer även menyn komma
upp så småningom.

Program för dagen finns på hemsidan.

