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Kalender
 

10 Ambulansen
Skkåls nya fest på KK

20 Fattigfrukost nkpg 
14 Pub Örat 
23 Fattigfrukost lkpg23 Fattigfrukost lkpg

      

Under vecka 40 anordnade Café Örat Rosa veckan för a uppmärksamma kampen mot bröstcancer. 
Priset på fikabröd höjdes med 2 kr för a sen skänkas ll bröstcancerforskning. Det blev totalt 1068 kr 
som skänktes ll Cancerfondens Rosa bandet-kampanj! Kul tycker vi! Under vecka 45 kommer Café 
Örat ha en Blå vecka för a uppmärksamma kampen mot prostatacancer. Kom och köp en blå 
chokladboll och fika för en god sak!

Rosa och blå veckan

Mörkret lägger sig över Linköping och kulverten blir kallare och kallare. Hur ska vi på MedFak hålla modet 
uppe? Consensus vågar sig här på a komma med alla ps vi har, vetenskapliga och mindre vetenskapliga. 
Vi ger er: lunchpromenader (trots a solen syns mindre och mindre så finns det lite ljus mi på dagen, 
perfekt för en tur i TF), lampor på dagen och värmeljus på kvällen (glöm inte filt, varm dryck och godis!), 
knapra D-vitamin (alla har vi inte råd, miljösamvete eller d a åka på solsemeter, ta då istället ll 
vitaminen med stort D och känn effekten, eller i alllafall placeboeffekten..) Om inget av dea hjälper?  
Acceptera din inre isbjörn, sov mer, ta en hemmakväll. Gå i ide. Eller! Kom upp ll Consensuskontoret och Acceptera din inre isbjörn, sov mer, ta en hemmakväll. Gå i ide. Eller! Kom upp ll Consensuskontoret och 
ta en godis! Styrelsen bjuder på gosaker, en värmande kram och lite pepp närhelst studenterna behöver!

Husmorskurer mot vinterdeppen 

Consensus är medlemskår i paraplynätverket Sveriges Förenade Studentkårer som är e samarbetsorgan 
för studentkårer runt om i Sverige. SFS driver studenrågor på naonell nivå och bevakar studenternas 
intressen gentemot poliker och andra makthavare. I början av oktober var Thea på medlemsmöte i 
Umeå där vi från Consensus bland annat dikuterade det problemaska i a det i samband med 
exempelvis resor och boenden under VFU kostar pengar för våra studenter a fullfölja sin utbilding.

SFS-möte Umeå 

E år sedan #metoo 
Det var i oktober förra året skådespelerskan Alyssa Milano uppmanade alla kvinnor som blivit utsaa 
för sexuella trakasserier och övergrepp a dela med sig med hashtaggen #metoo. Det växte ll en rörelse 
som blivit enormt vikg för a syngliggöra och avsgmasera den tystnadskultur som kännetecknar den 
här typen av trakasserier och övergrepp. Idag arbetar vi hårt för a lya och synliggöra sexuella 
trakasserier på universitetet - framförallt på VFU. Det vore inte möjligt utan ni modiga människor som 
vågar komma fram och dela med er av era historier - så ll er vill vi bara säga tack, tusen tack, för a ni vågar komma fram och dela med er av era historier - så ll er vill vi bara säga tack, tusen tack, för a ni 
vågar. Vårt arbete i Consenus fortsäer och vi finns alld här för er studenter. 
 


