27/8 SÖNDAG

28/8 MÅNDAG

GRILLKVÄLL

FADDERBJUDNING

29/8 TISDAG
LOKAL-FEST

30/8 ONSDAG
SJUKAMP

31/8 TORSDAG

1/9 FREDAG

2/9 LÖRDAG

GRILLMYS

MASKERAD

VIRRBRÄNNBOLL

Vi börjar insparken med en
mjukstart: grillkväll på
Campusängarna. Vi träffas för
första gången, leker lekar
och faddrarna bjuder på
grillad korv.

Faddrarna bjuder på mat!
Mer om detta på Facebook,
men bered er på mat i
faddergrupperna, sen möts vi
alla upp och avslutar med
pubrunda för de som vill!

Lokal-fest med POP-quiz .
Första riktigta festen med
gänget så nu kör vi :D
Hoppas alla har en grym kväll.

Sjukamp på Campusängarna,
lagen tävlar mot varandra i
riktigt jävla roliga grenar. På
med smidiga och varma kläder!

Häng med oss ut och grilla på
Kärleksviken vid Nydalasjön
Det kan inte bli annat än en bra
kväll. Men det blir kallt när solen
går ner, så ta på mycket kläder!

Maskerad! Vi teamar upp med
DMP och drar på fest! Vi faddrar
satsar järnet, så på med nåt
kul och möt oss där! Tema
kommer i gruppen, så håll utkik!

Vi ska ut och virra! Dra på dig
bekväma kläder, ett sjukt bra
humör och znabba skor.
Virrbrännboll står på dagens
schema, så tagga till tusen och
så kör vi!!!!

Tid: 15.00
Plats: Vi möts vid MIT-Fontänen

Tid: 17.00
Plats: Hos faddrarna

Tid: 19.00
Plats: Lars lokal

Tid: 17.00
Plats: Campusängarna

Tid: 17.00
Plats: Nydalasjön

Tid: 18.00
Plats: Mariehem

Tid: 16.00
Plats: Campusängarna

3/9 SÖNDAG
VILODAG

4/9 MÅNDAG
Film- och spelkväll

6/9 ONSDAG

7/9 TORSDAG

8/9 FREDAG

9/9 LÖRDAG

FULLT ÖS MEDVETSLÖS

VILODAG

TILLBAKABJUDNING

TBA

FINSITTNING PÅ REX

Det är er dag! Ni bestämmer
vad vi ska göra, vart vi ska vara.
Fest, mys, paddla kanot, dreja;
bara ni sätter gränserna.
Faddrarna och generalerna tar
en dag ledigt och låter er ettor
visa vad ni kan, woop woop.
Tid: ??
Plats: ???

5/9 TISDAG

Sov lite, ta det lugnt osv osv.
Ät godis och se en bra film,
snart är det en ny vecka med
nya aktiviteter!

Ett bord, nåra muggar och valfri
dryck. Ni vet vad som gäller!
Lag mot lag tills det bara finns
ett kvar.

Nu när vi har börjat känna
varandra så kör vi en klassisk
hemma-fest. Kommer köras
spel och andra aktiviteter under
kvällen.

Sov lite, ta det lugnt osv osv.
Ät godis och se en bra film,

Tid: Heeeeeeeeela dagen
Plats: Sängen, soffan, golvet.

Tid: ??
Plats: ??

Tid: 18.30
Plats: Hos Fredrik

Tid: Heeeeeeeeela dagen
Plats: Sängen, soffan, golvet.

nya aktiviteter!

Inget spikat ännu mer info
kommer.

Den sista dagen är här, så vi
öser på med finsittning på Rex,
och det med stil! Dra på
klackar, kostym, klänning,
frack, vad som. Fint ska det va,
glitter från topp till tå!

Tid: ????
Plats: ????

Tid: 18.00
Plats: Rex

