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1q har ordet
Vårens stora höjdpunkt är W20, men det kommer
hända mycket annat trevligt i nationen också! Vi
kommer hinna med bland annat semmelkväll, champagneprovning, spelkväll, våﬀelkväll, vårmiddag
och teaterbesök. Dessutom är vi grymt stolta över a�
kunna berä�a a� nationssångböcker faktiskt är på
gång!
Nationen föddes en vacker vårdag i slutet av förra århundradet. MacGyver hade inte börjat visas i Sverige än. Ju ﬂer engagerade medlemmar vi har, desto mer kul
kan vi arrangera! Kanske är du sugen på a� hjälpa
Ingen hade hört talas om platsen Tjernobyl. Ingen hade
spelat Bingolo�o. Oh, oskuldsfulla fantastiska barndom! till med a� grädda våﬄor vid våﬀelkvällen, servera
på vårfesten, eller rita aﬃscher till W20? Kanske
Ehm, förlåt, blev lite nostalgisk där. Man kanske inte är du sugen på a� si�a med i styrelsen till hösten?
Du är alltid väldigt välkommen a� engagera dig
behöver ta det här med jubileet riktigt så allvarligt.
Vi kan hoppa över en del av det mest überpretentiö- i Wermlands nation, och du bestämmer själv hur
sa, och hylla vår fantastiska nation genom a� äta och mycket eller lite energi du vill lägga ner!
dricka riktigt go�, festa och ha sanslöst kul!
Glada vårhälsningar,
För visst är det så a� när man blir 20 bast och vuxen,
Anna Hultman, förste qurator
så förväntas man ju bli mogen också… Men för
mogen ska man ju inte bli, för då blir man snart
både övermogen och ru�en! Så låt oss hoppas a� vi
wermlänningar kommer ha minst lika barnsligt kul
under de kommande 20 åren, som wermlänningar
ha� sedan begynnelsen, en vår i mi�en av det glada
å�iotalet.
15-17 april är det dags för W20, vårt e�erlängtade
20-årsjubileum. E� tillfälle då vi kommer känna
historiens vingslag, blicka tillbaka på vår stolta uppväxt, och samtidigt se framåt mot en spännande tid
som vuxen och mogen:

Tillbaka till framtiden, med Michael J. Fox
En av 1985 års mest minnesvärda ﬁlmer?!

Styrelsen presenterar sig
Förstequrator (ordförande) - Anna Hultman
Är en rastlös liten varelse som älskar a� resa, och a� ﬁxa med lägenheten.
Kommer från Skogås (ligger inte i Värmland, fastän många tror så).
Pluggar 3:e året på systemvetenskap.
Andrequrator (medlemsansvarig) - Maria Norén
Er nya 2Q är en avdankad Programchef som nu till ålderns höst söker lite vila på sin nya post.
Hon tar sig an alla nya uppgi�er med lä�nad då hon numera slipper rensa Systembolaget till
sina arrangemang. Vin i stora mänger är tungt, i alla fall för en åldrande kvinna som inte ens
får dricka upp allt själv. Med bara 1,5 år kvar till den stora 25-års krisen har hon sin hi�ils mest
ansvarsfulla post. ”Ansvar kan inte vara häl�en så tung som 24 ﬂaskor vin” menar hon och tar
de�a året hand om kontakten med vännationer och fungerar som 1Qs högra hand. På sin fritid
studerar hon Personal- och arbetsvetenskapligt program och skriver magisteruppsats i Praktisk
ﬁlosoﬁ.

Kassör - Patrik Svensson
Eder nye kassör. Brukar o�ast kallas Pata. Jobbar på Saab på dagarna och springer i skogen och
jagar kontroller på fritiden. Har e� förﬂutet på D-linjen.

Sekreterare - Ma�ias Eriksson
Alla har vi väl hört a� pennan är mäktigare än svärdet. De�a verkade coolt så jag bestämde mig
för a� bli nationens pennsvingare. Vissa kallar mig för Ma�ias, andra använder Mater. Förutom
a� skriva protokoll i rasande fart läser jag även en del, matematik till exempel...

Kultur- och sportchef - Freddy Engström
Jag heter Freddy Engström och jag är kultur- och sportansvarig i Wermlands Nation. Jag kommer under våren a� ta med er på Spännande ishockeymatcher mellan Färjestad och Linköping i
Cloe�a Center, nervki�lande fotbollsmatcher mellan Degerfors och IFK Norrköping på Parken
samt andra saker som med mycket mod och vilja kan anses vara antingen sport eller kultur.
Hoppas vi ses i vår!

Programansvarig - Jennie Pe�ersson
Med rö�erna i västra Värmland är jag stolt över a� ansvara för programutbudet i Wermlands
Nation! Jag heter Jennie Pe�ersson och är en glad tjej som pluggar första året på logopedprogrammet, HU. Jag jobbar också som BlackJack dealer på HG, när jag inte tränar på Friskis, eller
sjunger i kör, eller spelar golf, eller knäpper på gitarren... Ser fram emot en vår fylld med partaj
och frosserier tillsammans med andra galna Wermlänningar!

Infochef - Markus Nilsson
Min största merit är faktiskt inte a� jag jobbat som butler på e� hotell i södra Irland. Utan a� jag
ﬁck sparken... :-) När jag inte skissar på nya aﬃscher, eller mailbombar Wermlands medlemmar,
så kutar jag gärna lååångt. Har någon månad kvar på industriell ekonomi internationell, och
sen ska jag trolla fram e� jobb....

W20-kommi�én har ordet
Fredagen den 15 april kl 19 så börjar ﬁrandet i dagarna tre!
Nationen har gå� och blivit gammal, och då krävs självklart e� hejdundrandes 20-års jubileum!! Planerna börjar nu ta form för hur vi ska kunna ﬁra en så rolig, bra, ball, ﬁn, kool, underbar, busig, mysig, festig, varm (kan
man vara annat med en sån bastu…) och helt fantastisk nation som Wermlands. Så börja redan nu a� stryka
skjortan, öva på a� knyta slipsen, häva snapsen och värm upp stämbanden så ska vi ﬁra i dagarna tre!
På fredagskvällen är det nostalgi på hög nivå som gäller! Träﬀa alla gamla polarna som du inte se� på ﬂera år
och minns det ljuva 80-talet. Tillhör du dem som inte riktigt minns det ljuva 80-talet e�ersom du lekte med kottar och ti�ade på julkalendern Trolltider så kan du passa på a� lyssna ordentligt på de gamla rävarna. För på
80-talet var allting bä�re, ﬂaschigare, yvigare och mer neonfärgat! Jubileumspuben äger naturligtvis rum i vår
ﬁna nationslokal på Kaserngatan 2. Baren kommer a� vara fullproppad med allehanda drycker och köket kommer a� sälja enklare mat till den som blir hungrig. A� bastun dessutom kommer a� vara varm kan väl nästan
ses som en överﬂödig kommentar…

Två av 1985 års nya GB-glassar: bubbel pop (med tuggummipinne) och glassburgare
Framåt lunch på lördagen har de ﬂesta förhoppningsvis tagit sig ur medvetslöst tillstånd och är laddade för a�
delta i dagsaktiviteterna. Vad dessa blir är i skrivandets stund inte fastslaget, men vi återkommer på hemsidan
med mer information så snart vi har kommit på den…
När du kommer tillbaka från aktiviteterna är det dags a� plocka fram din vita skjorta som du strök tidigare och
leta fram slipsknytarkunskaperna. Känner du a� nylonstrumpbyxor är mer passande för dig så kanske det är
håruppsä�ningskunskaperna som du ska leta fram istället. För på lördagskvällen ska vi självklart ﬁra Nationen med en trevlig middag i Wermländsk anda. Många snapsar ﬁnns det antagligen en risk a� det blir, liksom
gyckel, historiska tillbakablickar och självklart god mat! E�er middagen riktas blickarna mot baren och de
riktigt erfarna kanske till och med orkar med en tripp till bastun??
Söndagar brukar generellt se� vara dagar då det kan kännas lite trögt a� ta sig ur sängen… Vi misstänker a�
söndagen den 17 april kommer det a� vara ﬂerfaldigt mycket svårare än alla andra söndagar. Laga egen frukost kommer inte a� vara e� alternativ! Men självklart kommer vi inte a� lämna er i sticket utan vi dukar upp
e� stort sillfrukostbord med ägg, ﬁl, rostat bröd, ﬂäsk och självklart sill och en massa andra godsaker som passar bra för dagen e�er en stor jubileumsmiddag. Under sillissi�ningen kan de som har lite fragmentala minnen
av dagen innan också passa på a� få lite hjälp på traven a� komma ihåg vad som hänt och summera helgens
händelser.
Hur allting började, 28 februari 1985:
”Upptaktsmöte på Ryds Herrgård, nationen bildas. Nationens första logo tas fram, även kallad ”Konsumkassen”. Vårt allra första radioprogram, Vargylet, sänds i september. Det blir en långkörare, varannan vecka i nio
års tid. Wermlands vinner 08-snurret på Draget iförda Färjestadtröjor och är med i Rapports sändning! Första
numret av WNT, Wermlands Nations Tidning, ges ut i november. Logon liknar NWT:s. Första julfesten, 65 gäster, när nationen har 45 medlemmar!”
På nationens hemsida kommer schysst nostalgi- och kuriosainformation om 80-talet och nationens ungdom, a�
läggas upp, så håll utkik!

Lite smakprov från menyn över
Wermlandsaktiviteter vårterminen 2005:
15 februari
CHAMPAGNEPROVNING
En professionell vinkännare guidar oss i Champagnens förlovade land!
Vi provar e� antal champagner, och njuter dem med lämpliga tilltugg.
Stämningen kommer bli minst lika hög som priset är lågt:
140 kronor för medlemmar
160 kronor för icke-medlemmar
18 februari
FREDAGSPUB MED TEMA: SÄLLSKAPSSPEL
Vi umgås ﬂitigt, äter goa toasts, och skålar till speldjävulens väl!
Satsa din bäste väns själ i e� parti ﬁa!
Spela poker, och knuﬀa en styrelsemedlem nedför ruinens brant!

27 februari
SÖNDAGMIDDAG
Nationens 20-årsdag (28 februari) ﬁras en dag i förväg, med en klassisk söndagmiddag.
Vem kan motså en underbar födelsedagstårta?
18 mars
VÅFFELKVÄLL
En vår utan våﬀelkväll är som en universitetstad utan studenter!
Njut av frasiga mästerverk med grädde och sylt, gemytlighet och gemenskap!
W20
15 april
JUBILEUMSPUB
16 april
JUBILEUMSSITTNING
17 april
JUBILEUMSSILLFRUKOST
14 maj
VÅRFEST
Vi hyllar vårens ankomst med en storartad fest!

