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Foto: Hampus Andersson
Kära medlem,

Nu är hösten här igen, och
åter samlas nya studenter
på Uppsalas nationer. Det är
en av anledningarna till
varför hösten min
favoritårstid, för det finns
ingen annan årstid som är
full med så mycket ny
energi, förändring, nya
vänskaper och ny kunskap.
För er som precis kommit till
stan måste den här hösten ha
varit full av intryck, och jag
förstår inte hur ni har hunnit
med allt som rör insparkar,
nationsbesök, reccegasker,
välkomstmiddagar och inte
minst studier på en och samma
gång. Förmodligen kommer
jag aldrig heller förstå hur ni
hinner med, eftersom jag
började min studietid på våren
då recceperioden är något
lugnare än vad den är på
hösten…
På höstens första landskap
valde vi nästan femtio olika
personer till olika
förtroendeuppdrag på
nationen, det är också en av
anledningarna till att jag tycker
om hösten så mycket –
nationshuset fylls av nya
studenter som bidrar med så
mycket ny energi efter att
nationens verksamhet varit
begränsad under sommaren.

3

I huset finns det alltid någonting att hjälpa
till med eller hitta på, så det gör mig
väldigt glad att en så stor andel av er som
hittat till nationen den här terminen även
har valt att engagera er. Att vara engagerad
på nation öppnar upp för så många
möjligheter, och de fakultetsöverskridande
kontakter man knyter under sin tid som
engagerad kommer vara ovärderliga när ni
senare går ut i arbetslivet.

Visst handlar studietiden om att studera
och lära sig om, eller kanske hitta, sitt
framtida yrke, men studietiden är minst
lika viktig för att lära känna sig själv och
skapa de bästa förutsättningarna för
framtiden. Glöm inte att den här tiden
förmodligen kommer vara den roligaste i
era liv, så passa på att njut, festa och hitta
vänner mellan föreläsningarna och
examinerande moment!
Höstterminen är kortare än vårterminen, och
det märks verkligen på V-Dala den här
terminen, då det känns som att vi anordnar
middagar och event var och varannan vecka
för att hinna med allt. Särskilt varmt vill jag
rekommendera er att gå på nationens
kommande middagar. Den 24 november
kommer vi att anordna en Höstbal med 20talstema och cocktails, den 15 december blir
det Julgask med julbord och den 31 december
anordnar vi Sylvestergask, vårt alldeles egna
nyårsfirande. Jag ser mycket fram emot alla tre
och hoppas att jag träffar många av er där, om
inte på middag så förhoppningsvis på
dansgolvet efteråt!

Även för mig har den här hösten varit en stor
skillnad från tidigare höstar. Att inte gå
tillbaka till studierna efter sommaren, utan
istället sätta sig vid skrivbordet på
kuratorsexpeditionen har känts konstigt,
men väldigt spännande. Jag tror att det här
året som jag har fått ert förtroende att sitta
som nationens Förste kurator kommer att bli
helt fantastiskt, och det kommer bli
fantastiskt tack vare er medlemmar och
funktionärer som besöker huset och får våra
verksamheter och vår nation att fortsätta
vara en levande organisation av studenter,
för studenter.

Karin Karlsson
Förste kurator

Life in Uppsala
Välkommen! You’ve moved to Uppsala and you’re
starting a new life in the academic world. Your
parents must be so proud! Remember how excited
you were when you were accepted? Did you jump up
and down, did your call your mom, did you have
some drinks to celebrate? I did. When I received my
acceptance letter, I was as loud and over-the-top as
you’d expect from an American. I screamed, I did a
little dance, I called my mom and then we screamed
and danced together. - Ah, to be a fly on the wall in
that room. - I packed my bags (probably more than I
needed to bring but, hey, a girl needs options) and I
jumped on a plane to Sweden. I moved into my
room in Flogsta and thought, “Now what?”

Yes, we will need to spend hours and hours on our
studies but I implore you to remember that your life
here in Uppsala is so much more than obtaining
your degree. It’s about personal growth while
learning your own limits and abilities. It’s here where
you will build friendships that last a lifetime and
memories that will never fade. So get out of the
library, join a nation, be a part of the choir or act in a
play, go for a fika, and work in a bar, study all night
but don’t miss out on the dancing. This is the life we
have chosen for ourselves for the next few months or
years so take advantage and enjoy it while you can!

Then classes started and I didn’t need to wonder what I’d be
doing every day. Master’s students and Bachelor’s, alike,
understand what I mean when I say my life now revolves
around books and a desk. Pens and pencils litter my room,
eraser shavings and ink spills are the new norm of my
existence. I now have a budget for all the Post-its I’m using
and I have to wonder, “Is this it?” Have I doomed myself to
live the next X amount of years trapped inside my own
note-taking hell? But then I learned about Nations, I
learned about the people living around me, I learned about
Uppsala at night.

I began to discover all about different lifestyles and ways of
seeing the world. I learned so much about other people and
I’m starting to notice now that I’m learning even more about
myself. We all have this amazing opportunity grow and to
experience a life that so few people have the chance to live.
And what an exciting city we live in; with all the accents, the
perspectives, and most of all, the stories.This is a place where
people of all ages, younger and older, bachelor’s and master’s,
partiers and blanket lovers, all come together to share this
experience that is life as a student in Uppsala.

When I first got here I asked myself, “Now what?” Now that
we’re re what do we do with it? It has only taken me a couple of
months to come up with the answer. Now we live. Now we
experience. Now we learn.
-Allison Hunter
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-Gå med i InfU.
Se sida 20 för
lediga poster samt
hur man söker
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Kära läsare,
Tiden har så obemärkt
passerat förbi sedan vi blev
informationssekreterare och
det är inte långt kvar till
terminens slut. Vi hade båda
funderat länge på om vi skulle
ta posten tills vi bestämde oss
i sista stund och skickade in
ansökan några sekunder
innan tolvslaget. För att vara
ärlig låg det en trygghet i att
inte söka ensam utan faktiskt
dela på posten med en vän.

Det har varit en utmaning för
oss båda att ta på sig rollen
som ordförande för
informationsutskottet under
en jobbig studieperiod av vår
civilingenjörsutbildning,
men minst lika roligt.
Ständigt är det event som
skall marknadsföras och
möten att springa till. Vi har
insett att planering och
effektivitet är lösningen då
kloning tyvärr inte är möjligt
i dagsläget.

Utskottets ansvarsområden
sträcker sig åt många olika håll.
Först och främst ska våra
informationskanaler Facebook,
Instagram, Twitter och
webbsidan hålla er uppdaterade
om allt som försiggår inom
nationens dörrar. Vi samarbetar
dessutom med internationella
utskottet för att göra nationens
marknadsföring bättre anpassad
till internationella studenter.
Det är viktigt att
förutsättningarna för alla
studenter ska vara lika.
Vi i utskottet
fotograferar på gasker
samt designar och
sätter upp affischer.
Jakten efter att hitta
affischerare fortsätter
som den alltid gjort.

InfU är ett skönt gäng. Efter varje
möte lämnar vi alla formaliteter
och sätter oss i puben och hänger
istället. Att vi är vänner stärker vårt
utskott och gör samarbetet både
lättare och roligare. Tveka inte att
söka någon ledig post inom
utskottet, vi blir glada och
välkomnar dig med öppna armar.

Glöm inte heller att följa V-Dala
på alla informationskanaler för att
hålla koll på allt roligt som
händer!
Elnaz Samadian Zad
och Milica Plavsic,
Informationssekreterare och
biträdande
informationssekreterare

Då nationen inte
längre har en egen
redaktion så ligger
även landskapsposten
under InfUs ansvar.
Den har det varit lite
svårare att hinna med.
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The International Committee
We at the International
Committee at the V-Dala
nation have a straightforward goal of making sure
that the international
students in Uppsala,
particularly members at the
V-Dala nation, feel
themselves at home.
While our job involves us to
communicate with a lot of
students and other
committees to ensure that
there is a smooth
communication between
everyone, as an
international student the
most important thing you
must know is that we are
always here for you!

At the V-Dala nation, each
member is equally represented
and have equal opportunities. So,
it is of utmost importance that
this sentiment is equally shared
with the international students,
especially the new ones.
So, feel free to contact us
whenever you want, for
whichever reason it might be,
from not feeling adequately
heard to organizing a fun event
or even for a lovely fika, we will
gladly help you and will be there
with you and for you!

To all the committees and
societies, we will gladly help
you to get new members
especially the international
students, to your events and
meetings. So, contact us
freely to spread your word
with lovely people all
around the world in
Uppsala and get to know
them better.
Have a great time in this
charming student city,
With loads of love,
Inga and Aishvarya

Not an international student? It
should definitely not stop you
from contacting us! We will
happily help you to make a lot
of new friends from all around
the world. Sounds so much fun,
right?

Contact details:
Email: iu@v-dala.se
Facebook: V-Dala
International
Committee at Uppsala

7

LETAR DU EFTER EN
NY BOSTAD?
Gå in på www.nationsgardarna.se för att se lediga objekt
VÅRA BOSTADSOMRÅDEN/
OUR HOUSING AREAS
SVARTMAN, TRIANGELN,
OBSERVATORIET OCH MAJKLOCKAN

LOOKING FOR A NEW
ACCOMODATION?
Visit www.nationsgardarna.se to see
available objects

Mer information
De flesta av Uppsalas 13 nationers bostadsstiftelser
gått samman och bildat www.nationsgardarna.se
Det är en gemensam webbplats där sökande och
befintliga hyresgäster kan söka bostäder, hantera
webbavier och göra felanmälningar.

More information
Most of the housing foundations associated with the
13 student nations in Uppsala have created
Nationsgårdarna.
It is a common system to use when applying for
housing, manage rent invoices and reporting issues.
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S:t Larslunchen
RE C ENSI ONE R

Skrivna av Alexis Andersson, före detta
informationssekreterare, vår enda nuvarande affischerare

Tisdag: Göteborgs
Pris: 45/50kr. Ingår: Kaffe.
Miljö: 5/10 Omysig pubkänsla med sköna
stolar. Okej uteservering. Inget wifi.
Service: 5/10 Trevlig och hjälpsam personal
som dock ofta är upptagen inne i köket.
Mat: 6/10 God mat men något små
portioner.
Helhetsbetyg: 5/10

Onsdag: Carl Larssons
café på V-Dala
Pris: 45/50kr. Ingår: Egenbakat bröd, kaffe/té.
Miljö: 4/10 Kal matsal med stolar och soffor. Taket
öppnas för uteservering under
senvåren/förhösten. Skakigt wifi.
Service: 7/10 Normalt snabb och bra, ibland kan
man få vänta 15 min vid rusningstid.
Mat: 8/10 Restaurangkvalité men mängden är
ibland i underkant.
Helhetsbetyg: 7/10
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Fredag: Smålands
Pris: 45/50kr. Ingår: Endast vatten.
Miljö: 7/10 Sköna stolar i typisk nationsmiljö, fin
uteservering. Bra wifi.
Service: 3/10 Sparsmakad service. Kom tidigt!
Efter 12.15 riskerar man 10-40 min väntetid.
Mat: 7/10 Storkok i gryta. Ordentliga portioner
med bra smak, dock endast ett alternativ.
Helhet: 6/10 fin mat och miljö. Väntetid samt att
inget utöver maten ingår drar ner betyget.
Helhetsbetyg: 6/10

Torsdag: Snerikes
Pris: 30kr. Ingår: Bröd, måltidsdryck, kaffe.
Miljö: 7/10 Välinredd pubmiljö med sköna
stolar, uteservering på senvår och tidig höst.
Fungerande wifi.
Service: 8/10 Snabb självservering med
många valfria tillbehör.
Mat: 5/10 Prisvärd ärtsoppa med
skolmatsalspannkakor.
Helhetsbetyg: 7/10

Lunchalternativ

Mån-fre: Stockholms nations Lunch
Pris: 50kr. Tid: 12.00-13.15. Ingår: Saft, bröd, kaffe/té och kaka.
Miljö: 5/10 Tråkig och högljudd matsalsmiljö. Soffalternativet är
ett plus. Skakigt wifi.
Service: 7/10. Maten fås direkt vid beställning. Ibland glömmer
personalen fylla på dryck.
Mat: 8/10. Ordentliga portioner husmanskost med fisk/kött. För
vegetarianer finns endast salladsbuffé (6/10).
Helhetsbetyg: 7/10
Mån-fre: Majs Café på Norrlands
Pris:45/50kr. Tid:11.30-13.30. Ingår: Måltidsdryck, hårdbrödGod husmanskost som och trevliga sittplatser. Portionerna har
varit små denna termin. Skakigt wifi.
Helhetsbetyg: 6/10
Mån-fre: Sopplunch på VG
Pris 35/40kr. Tid: 12-14. Ingår: Kaffe, bröd, måltidsdryck.
Supergod sopplunch med magiskt bröd och rustik nationsmiljö.
Inte den mest mättande lunchen. Stabilt Wifi.
Helhetsbetyg: 8/10
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En sportfylld höst!
Denna termin har det hänt mycket i V-Dala IF! Bland medlemmar, nya som gamla
har sporterna varit av stort intresse. Dessutom har två nya uppskattade
aktiviteter tillkommit: yoga och volleyboll! Nedan berättar vår nuvarande
idrottssekreterare Emelie Garton om hur det är att engagera
sig i Idrottsutskottet.
"Att engagera sig i studentlivet
är bland det bästa man kan
göra, och valet att engagera
sig på V-Dala är enligt mig det
bästa! Som idrottsälskare
tycker jag att det är helt
fantastiskt att vår nation kan
stoltsera med att ha så många
aktiva idrotter varje vecka,
och jag vill passa på att tacka
alla sektionsledare och
deltagare som gör det möjligt.

Min roll som idrottssekreterare
går ut på att samordna och
överse de olika
idrottsaktiviteterna. Det
innebär bland annat att jag
kallar till möten, ser till så att
bokning av hallar fungerar och
att attestera fakturor. Med
andra ord, att vara
idrottssekreterare har gett mig
möjligheten till att öva på min
administrativa och planerande
sida samtidigt som jag får njuta
av

att vara med i ett
idrottssammanhang tillsammans
med de härliga människorna som
är engagerade i idrottsutskottet!"

-Emelie Garton, Idrottssekreterare

Quidditchteamet vann SM!

Den 22 September blev det en väldigt lyckosam dag för våra tappra kämpar W-Dala Winged Does. Matchen i Göteborg slutade med att de
tog hem segern i SM! Detta har de verkligen gjort sig förtjänt av så hårt som de har tränat varje torsdag och söndag i Ekoparken.

The practices have during the
autumn been outdoors in
Ekonomikumparken.
More info about indoor
practice will come
soon on Facebook!
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V-Dala IF
Träningsaktiviteter
Yoga
Badminton
Söndagar
19:00-20:00
Katedralskolan

Fotboll
Söndagar
21:30-22:30
Ekeby Idrottshall

Quidditch
Torsdagar
17:00-19:00
och Söndagar
14:00-16:00
Ekoparken

Måndagar eller
tisdagar på V-dala,
Diösen (se
Facebook för info)

Löpning
Måndagar och
onsdagar
18:00-19:00
Samling utanför
V-Dala nationshus

Handboll
Söndagar
20:00-21:00
Tiundaskolan

Volleyboll
Torsdagar
19.15-20:15
Campus1477

Basket
Innebandy
Söndagar
20:00-21:00
Katedralskolan

Torsdagar
21:00-22:00
Katedralskolan
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8 DECEMBER KL. 19.00
Heliga Trefaldighet
Fri entré
Dirigent: Mikaela Tännérus

www.v-dalakoren.se
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MED V-DALAKÖREN
13 december
kl. 18.30 & 20.00
Fri entré, inget nationskort
krävs

Dirigent: Mikaela Tännérus

www.v-dalakoren.se
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KALENDARIUM

Mycket har hänt under denna termin och trots att den börjar lida
mot sitt slut finns det fortfarande en del skoj kvar! Mer info om
följande event finns på V-Dalas Facebooksida.
Nationskort krävs för alla evenemang.

Höstbal med 04-släpp
Det kommer att bli en
magisk afton med högklassig
mat, en extravagant
cocktailbar och stämfylld
sång i Carl Larssons salong.
Vi utlovar en sprakande
sittning med glitter och
glamour i 20-talets glada
anda!
Den som inte hann med att
få en biljett till sittningen
kommer fortfarande kunna
ta del av magin på terminens
första 04-släpp.
Välkomnar alla anmälda!
Denna nystartade bokcirkel ägnar sig helt
åt att diskutera mat- och dryckeslitteratur
genom tiderna. Docenten och
mathistorikern Richard Tellström leder
cirkeln och är även hedersledamot i
nationen.

The wine tasting is happening once again!
The unofficial V-Dala International Wine
Committee concisting of Zack, Thijs and
Erik who will on December 4th once again
be the hosts for the evening that will be an
introduction to German Wine.
Make sure to reserve your seat today,
they’ll go fast!
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Kuratorsexpeditionen är öppen i 24h!
Nu kommer du kunna få hjälp med alla
dina medlemsärenden från kl. 10:00
onsdagen den 12 december till och med
exakt samma tid dagen därpå!
Under expeditionstiden kommer det att
finnas alla möjliga olika sorters
aktiviteter, och intäkterna från dessa
går givetvis direkt till musikhjälpen
som har en insamlig mellan 10:e och
16:e december där Uppsalas nationer
tävlar mot Lund.

Julgask med 04-släpp
När: 15 december
Tid: 17 dk
Pris: 340 kr med alkohol, 325 kr “gärna öl
till maten” (allt alkoholfritt förutom
ölen), 310 kr alkoholfritt
Klädsel: Kavaj
Biljetter: Säljs på kuratorsexpeditionen
och via anmalan@v-dala.se
OSA senast: 9 december
Släpp kl 23-04. Inträde betalas i dörren.
60 kr, 40 kr för V-Dalingar.
Förköpsbiljetter till släppet går att köpa
på kuratorsexpeditionen.

Mörkret faller snabbare för var dag som går och det
börjar bli dags att ställa fram adventsljusen och klä
granen. Om det blir för mycket julstök hemma så
kom och ta tillflykt till V-Dala nation! På V-Dalas
Julgask sammanfattar vi det bästa av julen:
gemenskap, god mat med trerätters jultallrik och
dryck, julsånger och självklart en enastående
julshow med ab Kruthornen och Letta gardet.
Lämna inte stan för hembygden innan du besökt
denna trevliga tillställning!

2019
Sylvestergask 31 december med 04-släpp
Har du ännu inte spikat nyårsplanerna? Fira in det nya året på V-Dala med
lyx och glamour!
Biljettsläpp och mer info kommer ut på facebook
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ÖPPETTIDER
Carl Larssons café
Måndag-torsdag 11-17
Lunch: Onsdag 11.30-14

Kuratorsexpeditionen
Puben
Måndag 11-13
Alla dagar 18-01
Tisdag 16-18
Biblioteket
Onsdag 17-19
Måndag-torsdag 15-18
Torsdag 16-18
Fredag 10-13
Fredag 10-12

Besök oss under våra öppettider eller kontakta oss via 1q@v-dala.se

VÄSTMANLANDS-DALA NATION

