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Andre kurators meddelanden till Landskapet den 8 april 2019
Nationen
Vårterminen rullar på och tiden går fort. Vi börjar närma oss vårens största (och roligaste)
utmaningar!
Grundförstärkningen ligger ett par veckor efter men pålningen håller på att ta ikapp tid
som förlorades i början av projektet p.g.a. maskinstrul. K-delen håller på att återställas, likt
den såg ut förut men denna gång med jämtländsk marmor i entrén!
Heltidare
Tiden går fort och klubbverket jobbar fortfarande på bra samtidigt som de med hjälp av
värdar och företrädare även ser till att den vakanta barmästarens jobb blir gjort.
Verksamhet
Onsdagsklubbarna går bra och vi ser fram emot att börja nyttja gården mer nu när våren
kommer!
Den 2 mars gick 04-gasken Guschelov av stapeln, som redan nämnt i föregående
meddelanden, med franskt tema. Även ett folkfyllt släpp!
Den 16 mars var det dags för Frihetsgasken! Den hölls i teatern med fantastisk mat och
massor av föreningssånger!
Sista 04-at innan valborg var SkvaderDam den 30 mars, med mat, dryck och dans!
Nu är planerandet för Festivalborg inne i sin sista fas. Passen fylls, saker byggs! Om du
jobbar rätt pass, till ex. kväll på Kvalborg eller Valborg så får du gå på det ständigt hypade
Altborg den 4 maj. På Altborg koncentreras hela Festivalborg till en stor härlig
personalfest, men för att få veta mer än så krävs det att du jobbar!
Som tidigare år kan alla frikortsinnehavare hämta ut festivalarmband i kanslit innan veckan
drar igång! Mer information finns i eventet på facebook!

Den 1 maj är det sedan dags för Majmiddagen, något som ni absolut inte får missa!
Representation
Jag har närvarat på följande:
-

KMK-sexa Västmanland-Dala nation
2Q-middag Gästrike-Hälsinge nation
Jamtamots Hedersbankett Norrlands nation
Frihetsgasken 04-gask Norrlands nation
Härjajämts 55årsjubileum Norrlands nation
2Q-lunch Norrlands nation
KK-möte Gästrike-Hälsinge nation
Skvaderdam 04-gask Norrlands nation
Birkarlarnas 85-årsjubileum Norrlands nation
Salongsorkesterns Vårkonsert Norrlands nation
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