Lördag 23/1 (OBS: två aktiviteter denna dag)
Zoom frukost (10.00)
Koka kaffe vispa grädde hot sh.… Skämt å sido, upp
och hoppa allihopa det är bästa dagen! Anslut dig till
dina kamrater i en Zoom frukost och umgås, bättre
uppvaknande kan du inte få!
Lördag 23/1
ZOOM-PONG (18.00)
Ikväll vill vi se era digitala vinnarskallar, du behöver 6
muggar, en pingisboll och en pricksäker teknik. Har
du vad som krävs för att ta dig ända till final? Ta
chansen att spöa dina lagkamrater OCH vinnande från
varje faddergrupp i en ZOOM-PONG turnering! Pris
utlovas till the last one standing!
Måndag 18/1, (18.15)
Välkomstdag
Idag är den efterlängtade dagen äntligen kommen, den
corona-säkra introduktionen börjar för vårterminen 2021! Ni
kommer idag att få träffa er introduktionsgrupp tillsammans
med era faddrar och sedan kommer ni få möjligheten att lära
känna dessa nyfunna själar bättre. Fram med er charmigaste
sida och börja snacka, det är dags för Zpeeddejting!
Tisdag 19/1
(17.00 börjar delgrupper 1-5, 18.30 börjar delgrupper 6-10)
Sesam Race
Ikväll bjuds det på Sesam Race från Sesams styrelse som
kommer presentera sig själva samt hålla i flera roliga
aktiviteter! Ni får även här chansen att skapa den vinnande
lagramsan och samtidigt roa er med varandras sällskap.
Onsdag 20/1, (17.00)
Pubrunda
Denna lillördag kommer bjuda på utmaningar av alla dess
slag och roliga quizar då det är dags för Pubrunda. Ni
kommer att hoppa mellan olika digitala pubar och tävla mot
varandra i flera spännande aktiviteter. Så kom förberedd för
du har chansen att ta hem en seger över dina lagkamrater!

Tisdag 26/1, (17.00)
På spåret
Samla mer poäng än de andra kårsektionerna i en runda
På spåret! Må bäste kårsektion (Sesam) vinna!
Onsdag 27/1, (17.00)
Digital spelkväll
Värm upp era händer och gameface, för nu blir det
Digital spelkväll! Hur bra är du på att ljuga
egentligen? Det är upp till bevis för Among Us står
bland annat på schemat. Visa även upp dina
fingerfärdigheter och känn dig som Picasso för en
kväll, Scribbl.io är något du inte vill missa!
Torsdag 28/1, (17.00)
Cookalong
Vad står på menyn ikväll? Kom överens om vad ni vill äta
och laga middagen tillsammans över zoom i kvällens
Cookalong!
Lördag 30/1 (OBS: två aktiviteter denna dag)
Zoom frukost (10.00)
Godmorgon nystudenter! Vakna upp ordentligt med
dina kamrater och fånga dagen i en Zoom frukost!

Lördag 30/1
Temasittning (18.00)
Representera ert deltema ikväll med utklädnad och visa vilken
sport som gör det bäst! Det är dags för den traditionella
Temasittningen!
Måndag 1/2, (17.00)
Kahoot
Hoppas du har gjort din hemläxa, det är upp till bevis att se om du
känner IntroK, Campus, Örebro och din sport så bra som du tror.
Dessa kunskaper kommer därför prövas i våra olika Kahoots!
Inga hjälpmedel är tillåtna och inget samarbete, YOu ArE oN
yOur OwN…
Onsdag 3/2, (17.00)
Musikquiz
På denna underbara lillördagen kommer det bjudas på schyssta
melodier då det närmare bestämt är dags för vårt Musikquiz! S
 å
spetsa öronen och värm upp fingrarna för det är snabbast rätt svar
som gäller. Vinnaren av musikquizet kommer även vinna ett
mystiskt pris till sin delgrupp...Vad låter mer spännande än det?
Torsdag 4/2, (17.00)
Microsoft föreläsning!
Denna eftermiddag kommer vara otroligt lärorik och intressant,
det är dags för inget mindre än det multinationella dataföretaget
Microsofts föreläsning! De kommer bland annat prata om hur
arbetsmarknaden kommer att se ut om 5 och 10 år samt hur det
kan se ut när du är klar med dina studier och ska bege dig ut i
arbetslivet!
Fredag 5/2, (17.00)
Gasquen
Ta på dig finklänningen eller smokingen, fixa frillan och polera
tänderna för kameran kommer vara på dig kvällen lång! Vi ska nu
fira den tid vi haft tillsammans under introduktionen och det gör
vi med inget mindre än Gasquen! Just det, en tradition som länge
funnits inom Sesam men nytt för i år är att den blir via Zoom,
MEN frukta icke för vi kommer göra det till en kväll värd att
minnas med prisutdelningar, kröning av Masters Of Sports och
annat skoj! Gör er redo för den digitala finsittningen!

