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Justin Bieber har lämnat landet men hösten har kommit för att stanna

Kära MiT-medlemmar, i takt med att löven börjar ändra färg och falla fr̊an träden börjar
även tentåangesten krypa sig närmare. För den som börjar tröttna p̊a att bara se fysikboken
ligga och damma är det lämpligt att följa sektionens olika nämnder p̊a Facebook där roliga
event skapas och information sprids. Här nedan visas även vad som kommer att hända p̊a
sektionen denna m̊anad!

Studienämnden vill bjuda in v̊ara sektionsmedlemmar till en pluggfika som kommer att äga
rum den 17e oktober. Kom och f̊a hjälp med tentaplugget av äldre elever, ta en pluggpaus
eller bara ät fika för att det är gott. Se eventet p̊a Facebook för detaljerad information. Delad
tentåangest är den bästa tentåangesten!

ProgramR̊adet, PR, bjuder in till onsdagspub den 5e oktober. Det är även snart dags för
Tentapub, närmare bestämt den 29e oktober. Kom och fira/sörj tentorna med andra
MiT-medlemmar. Mer info om tema och annat dyker upp p̊a deras Facebook-sida, s̊a se till att
följa den!

Invigning av v̊art nya hus i Flemingsberg, Technology and Health, kommer att äga rum den
20e oktober. Det kan verka som ett litet steg för mänskligheten, men ack s̊a stort för
medtekingenjören!

Den 11e oktober har det blivit dags för Fixarkväll i Tolvan vill Källarmästarna meddela. Kom
och visa din händighet samtidigt som du underh̊aller v̊ar kära lokal! Om inte annat är det
gratis Tacos för de som kommer, arriba!

V̊ar kära programansvarige student, PAS, vill informera om de Mats-Möten som kommer att
äga rum. Datum är än inte satta, men de kommer finnas där för att du som student ska kunna
f̊a svar p̊a fr̊agor fr̊an programansvarig.

Med det tackar MiTs styrelse för oss!
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