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 Kalender
  14    Pub Örat
  20    Fattigfrukost Linköping
  21     Fattigfrukost Norrköping
  21    SSKadat: Pub
  22    Baklängessittningen
  23    Oralspex: Apokalypsen
  28    Pub Örat

Nu är terminen äntligen i full rullning och vi är 
inne i steg 4 av 5 av regeringens plan för avveck-
landet av restriktioner!
 
Fattigfrukost
Vår förra fattigfrukost 2 go var ju en riktig hit! Vi 
är ännu gladare att kunna få meddela att vi änt-
ligen kan komma igång med vanlig fattigfrukost 
med pannkakor igen nu under oktober.
Linköping: 20 oktober 
Norrköping: 21 oktober

Men! Ni behöver inte vänta till slutet av månaden 
för att vi har tillsammans med Arla ett samarbete 
där vi delar ut frukostpåsar redan den 5 och 6 
oktober. Kom förbi Magnolialunden i Trädgårds-
föreningen mellan kl. 7:30 och 16:00.

Baklängessittningen: Ljus i Stad

SÅÅÅ kul att intresset för MedFak-sittningen Ljus i 
Stad var så högt från alla våra sektioner! Vi är su-
pertaggade på att få träffa er alla den 22 oktober 
kl 17:00 i Trädgårdsföreningen för att gemensamt 
ta oss till KK.
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SAVE THE WEEK
Vecka 3 år 2022 så är de flesta program på Med-
Fak lediga mellan terminerna, och då har vi på 
Consensus planerat roligheter, så boka inte upp 
er!

Sök till Styrelseledamot
Det finns två vakanta styrelseledamotsplatser i 
Consensus styrelse som alla studenter på den 
medicinska fakulteten, oavsett termin, är välkom-
na att söka!
Som styrelseledamot jobbar du ca 6 timmar i 
veckan och får ett arvode för den tiden. Utöver det 
får du en rad förmåner, och lär känna personer 
utanför din egna sektion.
Sök tillsammans med en kompis, eller nominera 
någon och få en kopp kaffe/te och en chokladboll 
på Café Örat.
Länk till ansökan finns i vår bio på Instagram, vid 
eventuella frågor, tveka inte att höra av dig till val-
beredningen på val@consensus.liu.se
Sista ansökningsdag är 24 oktober!

Mer information på www.consensus.liu.se

Fester & Pubar
Med Nu när restriktionerna släppt så kan vi stolt 
presentera alla fester och pubar som vi och våra 
utskott på den medicinska fakulteten arrangerar!
14 oktober: Pub på Pub örat, kl 15-20
21 oktober: Pub på Trappan som Norrköpings sjuk-
sköterskeprograms festeri SSKadat arrangerar, kl 
18-01
23 oktober: Apokalypsen på KK som Logopedpro-
grammets festeri Oralspex arrangerar.
28 oktober: Pub på Pub örat.
30 oktober: Fest på Trappan som Arbetsterapeuts-
programmets festeri LATex arrangerar.

Oss från Consensus hittar ni på alla arrangemang, 
vi stöttar såklart våra utskott!


