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Quratorn ordar

Sponsor
Wermlands
hälsar
Kvaerner
Kamfab
välkommen som vår
nya
sponsor.
Vi
kommer att ha mycket
roligt tillsammans.

Besök vår hemsida
www.nation.liu.se/
wermland. Där finns

alltid senaste nytt och
info om kommande
aktiviteter. Missa inte
heller fotoalbumet där
du kan se vad du
gjorde på förra festen
eller dagens grattis till
dig som fyller år.

En ny termin med
Wermlands Nation har
börjat, sen förra termin
har delar av styrelsen
bytts ut. Jag är ny som
förste Qurator
men jag har varit
med sen sommaren,
som
andre Qurator.

Den gemenskap över
sektionsgränser som en
nation innebär är något
som jag tycker är viktigt
för ett universitet. Det är
den övergripande
samhörighet
mellan
olika
fakulteter som ger
universitetsorter
dess dynamik.
Själv är jag inte
Detta är något jag
från Värmland Fredrik spänner musklerna kommer att satsa
utan född på
hårt på under min
Gotland. Till Wermlands period som första
N a t i o n b l e v j a g Qurator, att växa som
omedelbart lockad då nation med medlemmar
jag kom till Linköping, från hela universitetet.
då Wermlands snarare
är en sinnesstämning än Jag skulle vilja avsluta
en fråga om var man med att rikta ett tack till
kommer ifrån.
min företrädare Johan

Wästlund
som
målmedvetet har jobbat
för att stärka nationen så
att vi nu starka ska
kunna gå framåt.
Jag skulle också vilja
rikta ett tack till alla som
jobbar inom nationen,
styrelse, pubjobbare,
f esteri, infogrupp,
lokalrenoverare och alla
andra som jobbat, eller
bara dykt upp och
deltagit med ett glatt
humör, det är ni som gör
mitt jobb så kul och
inspirerande.
Med förhoppning om ett
roligt år tillsammans
Fredrik eder Qurator.

Kallelse till Extra Landskap
Söndagen den 27 februari klockan 15 hålls
Extra Landskap i
Wermlands lokal på T1.
På dagordningen står att
välja in vår nye förste
qurator som presenterar
sig ovan, samt vår nya
andre qurator, Rosita

Bergström och vår nya
inspektor, Monica
Wennås. Samma kväll
firas nationens 15-årsdag
med en söndagsmiddag
med tårta så kom gärna
på det också. Glöm bara
inte att anmäla dig till
middagen, se baksidan.

!

Vårens kalendarium

Styrelsen 2000
1 qurator
Fredrik Feurst
013-4731520
qurator@wermland.nation.liu.se

2 qurator
Rosita Bergström
013-4739993
2qurator@wermland.nation.liu.se

3 qurator
Åsa Holm
013-171227

Februari

April

17 Semlor på Wermlands.
19 Hockeypub på Wermlands
22 Jan Danielsson, känd värmlänning, förläser på temat "Vad ska vi

6

Sven-Ingvars kommer till stan. Se
dem med Wermlands nation
29 Wermlands går på Linnéas
vårkonsert

med naturen till?". [Arr. AF]

27 Landskap kl 15. Middag kl 17.

Maj

Mars

6 Vårsittning
11 ÄoP på Wermlands, som förfest
till tentakravallen

9

Wermlands nation går på teater,
"Girl power Liksom", som sätts
upp av Katharsis
15 Wermlands går på balett. 145:Anmälan senast 10/2 till kulturansvarig

24-26 Wermlands firar 15-årsjubileum

Se hemsidan för tider, ytterligare info
och eventuella ändringar. Programmet
kommer att utökas efterhand.

Skådespelardrömmar?

3qurator@wermland.nation.liu.se

Åsa,

Sekreterare
Anna Lennarthsson
013-178114
sekreterare@wermland.nation.liu.se

vår

Kulturansvarig
Anders Danielsson
013-4730756
kultur@wermland.nation.liu.se

Internationell sekreterare
Sara Axelsson
013-129283
intsek@wermland.nation.liu.se

Kassör
Andreas Finnman
013-4739465
pengar@wermland.nation.liu.se

några

halvgalna,

scen-

vara med? Kontakta Åsa

medlemmar

(se vänsterspalten), så får

en ”teatergrupp” inom

som tycker detta är en

Wermlands!

bra idé och kanske vill

Finns

det

vi se vad som händer!
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info@wermland.nation.liu.se

fest@wermland.nation.liu.se

3Q,

hungriga

Infochef
Mattias Backman
013-4731413
Festerichef
Linda Rattfält
013-102627

kära

funderar på att dra igång

I år fyller Wermlands Nation 15 år. Det

boka redan nu in helgen. Du kommer

ska vi fira med jubileum i dagarna tre,

inte att behöva ångra dig!

fredag 24 mars till söndag 26 mars.

B Fredag 24/3: Jubileumspub med upptåg
B Lördag 25/3: dagsaktiviteter och
Jubileumssittning
B Söndag 26/3: sillunch
Ryktet om jubiléet har redan nått
Landshövdingen i Värmland och
Rektorn på Chalmers, som båda två
dyker upp! Dessutom får vi besök av
våra vännationer i Norden, och ett
gäng gamla aktiva som vill återuppleva
Wermlandsstämningen.
Ta chansen att frottera dig med dessa
personer och dina nationskompisar på
jubiléet. På lördagkvällen tar vi på oss
kostymen resp. långklänningen till en
fin festlokal som vi har helt för oss

Vill du veta mer innan inbjudan
kommer, kontakta jubileumskommitten
via Jonas Bohlin, tel. 131623.

Söndagsmiddag med
födelsedagstårta 27/2
Nationens officiella födelsedag är 28/2.
Vi tjuvstartar därför 15-års-jubiléet med
en av våra traditionella söndagsmiddagar den 27/2, då vi också bjuder
på tårta!
Det blir alltså lite extra festligt på
Wermlands denna söndag. Räkna med
ca 30 kr, oförskämt billigt, och du
behöver inte ta med någon present
heller. Varför tveka?

själva.

Anmäl dig till Thomas Johansson, tel.

Skriftlig inbjudan skickas ut till alla

Välkommen!

medlemmar inom några veckor, men

171919, helst senast fredag 25/2.

