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Den 22 oktober ägde Baklängessittningen 2021 
rum. Vi från Consensus hade så kul att få hänga 
och mingla med Er!
 
Fattigfrukost

Fattigfrukost har varit en succé de två tidigare 
gångerna så vi är taggade på att få träffa er alla 
ännu en gång. Novembers fattigfrukost är den 
sista för terminen, så den vill ni inte missa!
Linköping: 24 november 
Norrköping: 25 november

Medlemsveckan

Medlemsveckan är Consensus uppskattnings-
vecka till våra medlemmar där vi lottar ut grym-
ma priser. Höstens medlemsvecka är igång 1 
november till och med 5 november, varje lunch 
kommer vi stå med våra sektioner! 
Oavsett sektionstillhörighet är alla välkomna alla 
dagar!
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Kaffebeställningar

Visste du att du kan beställa kaffe från Consensus 
till era möten/lunchtävlingar m.m?
En kaffetermos (17 koppar):
Sektion: 80 kr
Annan förening: 100 kr

Inklusive mjölk och te:
Sektion: 150 kr
Annan förening: 200 kr

Kontakta Jannice på vko@consensus.liu.se för att 
beställa!

Mer information på www.consensus.liu.se

Vaccination på Campus
Vaccinationen på campus i september blev en 
riktig hit, så nu kommer Region Östergötland 
tillbaka. Fick du dos 1 i september? Eller missade 
du att vaccinera dig?
Tisdagen den 9 november mellan kl 14-18 kan du 
vaccinera dig igen.
Campus Valla: Hus Zenit
Campus Norrköping: Klubben (tidigare Färgeriet)
Glöm inte legitimation (och vaccinationskort om 
du fått första dosen)!

Musikhjälpen 2021
Musikhkjälpen åker till Norrköping 13-19 decem-
ber. Årets tema är för en värld utan barnarbete 
och i år kommer alla sektioner och festerier på 
den Medicinska fakulteten att ha en gemensam 
bössa!
Vill du engagera dig? Kontakta Isabelle på  
sam@consensus.liu.se

Kårrabatt på fester
Från och med idag 1 november gäller 20 kronors 
rabatt på alla festbiljetter på alla kårhus!
Visa bara ditt STUK-kort, eller kvitto vid köp av 
festbiljett och få 20 kronors rabatt. Hur grymt?!


