INTRODUKTIONSSCHEMA VT17
Fredag 13/1-17
Smygstart på introduktionen, idag
får ni träffa era faddrar och
introgrupper för första gången.
Kvällen avslutar vi gemensamt
med Hattfest på Kåren.
Kvällens tema är Hattfest.

Onsdag 18/1-17
Lär känna biblioteket 12:15-13 i
Universitetsbiblioteket.
Ikväll får ni lära känna några av
Örebros pubar, det är dags för
pubrundan som avslutas på
Strömpis.

Lördag 14/1-17
Nu är första dagen avklarad och
det är dags att lära känna er
grupp bättre, ni har nu även chans
att samla era första poäng till
masters of traditions.
Kvällen avslutas glittrigt på Ritz.
Kvällens tema är Glitter

Torsdag 19/1-17
Information om hem och
salstentamen 12:15-13.
Ikväll förtjänar ni en lugn kväll,
kom och ta en fika eller ta ikapp
plugg. Vi ses i vårt kära Nova-hus.

Söndag 15/1-17
Idag får ni möjligheten att stärka
lagandan ytterligare, det är dags
att skapa en flagga och hejaramsa
som ska följa er under hela
introduktionen.
Måndag 16/1-17
Idag är det den officiella
terminsstarten, ni får chans att
träffa ännu fler nystudenter samt
lära känna campus bättre.
På kvällen intar vi staden för
spännande aktiviteter, det är dags
för traditionsenliga Amazing race.
Tisdag 17/1-17
Studentlivsmässa 10-13.
Till kvällen samlas vi på campus
för ännu en chans att samla mer
poäng i Masters of traditions, vi
presenterar Fångarna på Campus.

Fredag 20/1-17
Fredagen är kommen och idag
styr vi kursen mot kåren för
färgfest tillsammans med de
andra sektionerna. En blå, en vit,
en riktig sesamit.
Kvällens tema är blått
Lördag 21/1-17
Idag är det dags för
volleybollturnering mot de andra
sektionerna. Kom och visa vad
Sesam går för.
Kvällen avslutas med en varm
sommarnatt på Ritz.
Kvällens tema är Sommar.
Söndag 22/1-17 
Nu är det dags att visa vad ni går
för, vi tar en tripp till Boda Borg
för tacobuffé och roliga uppdrag.
På kvällen bjuds det på biovisning
på universitetet.

Måndag 23/1-17
Ikväll ska vi testa era sinnen, och
ni har återigen chans att samla
poäng. Vi ses på universitetet för
spännande uppdrag.
Tisdag 24/1-17
Föreläsning om studieteknik
10:15-12.
Ikväll förtjänar ni en lugn kväll,
kom och ta en fika eller ta ikapp
plugg. Vi ses i vårt kära Nova-hus.
Onsdag 25/1-17
Scania föreläsning 12-13.
Tala inför andra 15:15-17.
Ikväll är det äntligen dags för vår
första sittning, vi styr skutan till
Strömpis där det är dags för den
episka Piratsittningen.
Kvällens tema är Pirat
Torsdag 26/1-17
Information om hem- och
salstentamen 12:15-13.
Ikväll är det "Så kan det låta",
värm upp stämbanden eller kom
för en musikalisk upplevelse! Vi
ses i konserthallen i Musikhuset.
Fredag 27/1-17
Ikea föreläsning 12-13 i T002.
Frågan vi ställde oss i unga år,
delfinskötare, läkare, pilot och
fotbollsproffs. Ja, vad ville du bli
när du blev stor? Ikväll kommer vi
att få se många olika yrken, vi ses
på Satin.
Kvällens tema är vad ville du bli
när du blev stor.

Lördag 28/1-17
Se upp i backen för idag är det
pulkarace, vi ses i backen!
Till kvällen värmer vi upp oss, det
är dags för Afterski på kåren efter
förfester klassvis.
Kvällens tema är Afterski
Söndag 29/1-17
Smaken är inte allt, idag får ni visa
er kreativitet. Det är dags för
tårttävling med ESN.
Måndag 30/1-17
Ikväll snörar vi på oss
bowlingskorna för en bowlingkväll
på pitchers.
Tisdag 31/1-17
Vilka ska få representera Sesam i
Sektionskampen? Det är dags för
uttagning.
Onsdag 1/2-17
Lunch för studerande föräldrar
12.15-13.15.
Kvällen är kommen och vi samlas
på brunnen för en college
inspirerad duell, träna på ert
prickskytte, för ikväll vankas det
beerpong turnering.
Kvällens tema är College.
Torsdag 2/2-17
Information om hem- och
salstentamen 12.15-13.
Ikväll förtjänar ni återigen en lugn
kväll, kom och ta en fika eller ta
ikapp plugg. Vi ses i vårt kära
Nova-hus.

Fredag 3/2-17
Dagen är här, vilken sektion är
egentligen den bästa? Kom och
heja fram våra Sesamiter i
sektionskampen på kåren.
Grönt är skönt, ikväll enas vi i
sektionens färg på vårt kårhus.
Kvällens tema är Grönt
Lördag 4/2-17
Idag gäller det att ha kastarmen
uppvärmd, det är dags för
spökbollsturnering.
Kvällen avslutas på Ritz med
temasittning.
Söndag 5/2-17
Sista tävlingsdagen är här, det
innebär en sista chans att samla
poäng till masters of traditions.
Det är dags för THE FINAL BATTLE,
här finns det många poäng att
hämta hem, det är inte över än.
Lördag 11/2-17
I tre veckor har ni nu kämpat,
ikväll avslöjas vinnaren av Master
of traditions. Byt därför ut
tävlingskläderna mot de finaste ni
har, SUIT-UP. På med klänning
och kostym för ikväll är det dags
för Gasquen aka finsittningen.

