Introduktionsschema VT18
Fredag 12/1
Idag är det smygstart för
introduktionen! Ni kommer att
få träffa er introgrupp och era
faddrar. Kvällen avslutas på
Kåren, campus egen
nattklubb.
Kvällens tema är Hattar
Lördag 13/1
Idag får ni lära känna er grupp
bättre med tävlingar i
gympasalen och börja samla
poäng till Masters of Time.
Kvällen avslutas på Ritz.
Kvällens tema är glitter
Söndag 14/1
Ta på er varma kläder för idag
blir det pulkarace!! Även här
kan man samla poäng till
Masters of Time.
Måndag 15/1
Välkomstdag och den
officiella starten för
introduktionen, ni kommer få
tillskott i era grupper samt lära
känna campus. Ikväll ska ni
vässa era sinnen för det är
dags för Campus Race!
Tisdag 16/1
Lär känna biblioteket 12.1512.45.
Ikväll förtjänar ni att ta det
lugnt, kom och ta en fika med
oss i Nova, eller passa på att ta
igen plugg.

Onsdag 17/1
Äntligen är det dags för
pubrunda! Ni kommer att få
lära känna några av Örebros
populära pubar. Kvällen
avslutas på Strömpis.
Torsdag 18/1
Allt du behöver veta om salsoch hemtentamen 12.1512.45.
Till kvällen samlas vi på
Campus för ännu en chans att
samla poäng till Masters of
Time, vi presenterar Fångarna
på Campus.
Fredag 19/1
Idag är det dags för den
traditionsenliga volleyboll
turneringen mot de andra
sektionerna. Kom och visa vad
sesam går för.
Kvällen avslutas på Kåren.
Kvällens tema är ”När jag
blir stor”
Lördag 20/1
Tårttävling!! Häng med till
Pavven och visa vilken grupp
som gör den bästa tårtan.
Ikväll får ni lära känna er
klass, då vi förfestar klassvis,
kvällen avslutas på Ritz.
Kvällens tema är Film
Söndag 21/1
Ta en vilodag och kom med
ditt bästa snacks till Hörsal L1
för biovisning 19.00.

Måndag 22/1
Föreläsning i studieteknik
15.15-17.00.
Vilka får äran att representera
Sesam under
kårsektionskampen? Ta fram
vinnarskallen för ikväll är det
uttagning!
Tisdag 23/1
Ikväll kl 18.00 är det dags för
”Så kan det låta” mot de andra
sektionerna. Värm upp
stämbanden så ses vi i
Konsertsalen.
Onsdag 24/1
Studentlivsmässan 12.0015.30
Ikväll är det dags för årets
första sittning, tillsammans
erövrar vi de sju haven med
PIRATSITTNING på
Strömpis.
Kvällens tema Pirat.
Torsdag 25/1
Föreläsning: Att tala inför
andra 15.15-17.00.
Tillsammans ska vi nu testa
era musiksinnen med ett
Music Quiz på Satin!
Fredag 26/1
Vad passar bättre än en fredag
på Kåren? Ingenting
förmodligen, men det blir
ännu bättre med After-ski!
Kvällens tema är After-ski

Lördag 27/1
YES äntligen! Nu är det dags
för spökbollsturnering där
man kan samla poäng till
Masters of Time.
Kvällen avslutas på Satin.
Kvällens tema är ”Jag kom
fel”
Söndag 28/1
Det är dags för Laserdome och
Prison Island på Pitchers!
Wihoo! Till kvällen blir det
biovisning i Hörsal L1 19.00.
Måndag 29/1
Kom och lär dig att hantera
stress i hörsal L1kl: 15.1517.00. Kvällen avslutas med
BOWLING på Pitchers!
Tisdag 30/1
Lunch för studerande föräldrar
12.15 – 13.00. Ta en lugn
kväll och häng med oss på
Nova!
Onsdag 31/1
Today is the day! Beerpongturneringen är kommen, så se
till att öva på prickskyttet.
Kvällen avslutas på Strömpis.
Kvällens tema är College
Torsdag 1/2
Idag är det näst sista chansen
att samla poäng till Masters of
Time. Tagga igång så ses vi på
Campus.

Fredag 2/2
Plocka fram era bästa sinnen
och heja fram Sesam till vinst
i sektionskampen.
Kvällen avslutas på Kåren.
Kvällens tema är Sesams färg
blått
Lördag 3/2
Det har blivit dags för
introduktionens andra sittning,
TEMASITTNINGEN, på
Frimis/Strömpis!
Ta fram era kreativa sidor och
klä ut er till erat tema!
Kvällens tema är Time
Söndag 4/2
Sista chansen för er att samla
ihop poäng till Masters of
Time. The Final Battle vill ni
inte missa!!
Lördag 10/2
Kvällen som vi alla har väntat
på är kommen! Ni har kämpat
hårt och äntligen ska vinnaren
av Masters of Time koras. Ta
på er det finaste ni har,
förslagsvis kostym eller
långklänning, för ikväll är det
dags för Gasquen aka
finsittningen.

