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Dagens KAOS

Sarah, Elin och Lovisa

Varför är du med i KAOS?
Sarah: Det är väldigt kul att
få se till att det blir så bra
som möjligt för nØllan.
Elin: Det här är inte lika
tidskrävande [som andra
roller i mottagningen] - så
man har tid med andra
roliga saker, som SN*!
Lovisa håller med, fast
med plugg istället för SN.

Vad ser du fram emot mest
i mottagningen?
Alla: ‘KAOS med nØllan!’

Vad är den största
utmaningen för KAOS?
Sarah: Se till att alla får rätt
mat vid rätt tid.
Elin: Hitta ett substitut för ris.

Favoritfilm just nu?
Lovisa: Sagan om ringen-
trilogin!
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SPECIAL: Söt surpris
från sektionens
historia
Text: Adrian Södergren

Bild: Sektionsstyrelsen

Sektionens styrelse sägs
vara strategisk, men när de
skulle presentera
Kemisektionens historia för
nØllan gick det inte som
planerat; allt flöt på bra i
början, publiken tycktes
intresserade och styrelsen
var precis så stel som en
styrelse skall vara, men mot
slutet av presentationen
beslutade sig ordförande
Elin Hedberg enväldigt för
att öppna ett skräpmejl,
även fast det
uppenbarligen innehöll
virus.

Lyckligtvis var viruset, som
av sektionens IT-specialister
kallas “Svininfluensan 2.0”,
av godartad karaktär, vilket
snabbt blev uppenbart då
E1:s projektoranläggning
åter igen började spotta ur
sig visdomsord från de
gamla Alkemisternas tid.

“Universum kräver balans -
ingen jon utan sin motjon -
inget surt utan något sött”

Plötsligt var allt rosa, och
salen uppfylldes av godis,
sång och kärlek till grisar.

Enligt legenderna bildades
en biprodukt när
Alkemisterna skapade det
stenhårda pHeuseriet:
Musikaliska Direktoriet. Enda
sedan dess har de varje år
dragits till nØllan för att
komplettera pHeuseriets
stränga lektioner med lek,
musik och spex - pHeuseriet
lär nØllan växa upp - MD
visar att vuxna också kan få
vara barnsliga. Det var
detta muntra sällskap som
nu stormade in i rummet.

Bild: Musikaliska Direktoriet

Hur reagerade nØllan?
Kanalen var såklart där för
att få svar. (forts. på nästa
sida)

Missade du att anteckna på sektionshistorian? Oroa dig inte,
allt finns på hemsidan!
www.kongligkemi.com/the-chapter-board
www.kongligkemi.com/history

Skicka insändare, annonser,
kul bilder och memes till

kanalen@k.kth.se

*SN = Studiemiljönämnden
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Vad hände där inne ?

“Fifty shades of pink.”
- Dagmar, Teknisk Kemi

“Det försegick mycket
kärlek därinne.”
- Abdi, Teknisk Kemi

Vilka var det som kom?

“Det var väl musikarna...
Musikkåren!”
- Susanna, Teknisk Kemi

“Jag har hört talas om att
de är väldigt duktiga på
att kramas.”
- GustapH, Teknisk Kemi

“Det där var mina
människor.”
- Dagmar

Vad tyckte nØllan om det
här?

“[Jag blev] väldigt lättad
när de började sjunga
istället för att skrika.”
- GustapH

“Jag satt mest där och
förstod inte riktigt vad
som hände.”
- William, Teknisk Kemi.

Vad tyckte nØllan
verkade mest
roligt/intresssant?

“Jag tycker det är kul att
kolla på spex, jag kanske
inte vill vara med, men
det är jättekul att kolla
på.”
- Julia, Teknisk Kemi

“Jag tycker det är
intressant med
styrelsegrejer, att vara
med och hjälpa till att
organisera saker.”
- Tina, Kemiteknik¨
[Red. anm.: Sök Nr1!]

På (enformiga?)
äventyr bland
företag och organ
Text: Adrian Södergren

I tisdags fick nØllan leka
med ett företag som bjöd
på fika, och i onsdags bar
det av på Kemiska
äventyr där flera av
sektionens organ var ivriga
att introducera sig för de
nya studenterna. Omkring
organen fanns även
ytterligare företag som
erbjöd olika aktiviteter.

Enligt Kanalens källor var
det minst två av dessa
sponsrade lekar som
handlade om organiska
m o l e k y l s s t r u k t u r e r .
Fantasilös gimmick eller
snygg koppling till
programmen? Enligt Elin
Ljungström, som är
S t u d i e n ä m n d e n s
ordförande på Kemi
(SNOK), kan detta
repetitiva fokus på att
konstruera molekyler löna
sig: “Det kommer behövas
när de läser organisk
kemi.”

Bild: Nøllegrupp 2&3 leker med ett
företag (Foto: Matilda Fornstad)

Bild: Redaktionens favoritmolekyl
(Källa: Wikipedia)

En liten JML-recap
Text: Cornelia Thane

Förr er som missade torsdagens JML-workshop, här är [en
sammanfattning av] KTHs policy:

KTHs värdegrund för jämställdhet, mångfald och
likabehandling (JML) innebär att all verksamhet ska ha en
öppen och inkluderande kultur där alla ska få vara med. Den
ska vara både trygg och tillgänglig i allt från plats till
umgänge.

Tips: För mer info om JML på KTH, spana in KTH:s hemsida om JML och THS
policys för JML, sång samt alkohol.

Breaking: pHeuseriet talar ut

Intervju: Cornelia Thane

Varför hade ni en gasque-
föreläsning?

“Eftersom nØllan måste lära sig.”

MD-Showen: ‘Låjjkens
camping’

Recension: Adrian Södergren

Missa inte det här! Snappy
karaktärsdriven flamshumor
med ett slut som inbjuder
paralleller till klimatkrisen.
Sången är klockren och
dansen dödade mina sidor.

Annons: Slut på toapapper?
Kontakta lokal@k.kth.se!
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