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Ordförande har ordet

Som vanligt så har Alumniföreningens verksamhet varit något stillsam under sommaren, men nu tar 
vi sats inför hösten. Inte mindre än fyra aktiviteter kommer anordnas av föreningen, och som du kan 
se under "Händer under terminen" så är flera sektionsaktiviteter med på listan. Det är vår 
förhoppning om att dessa kommer bli ännu fler i framtiden, allteftersom fler sektioner startar upp 
alumniverksamhet.

Vi lägger mycket fokus på att utveckla och fördjupa samarbetet med sektionerna. Dels eftersom det 
ger möjlighet att hålla kontakt med studentlivet på LTH, men också för att vi vet att intresset för 
aktiviteter med dem som läst samma utbildning är stort bland föreningens medlemmar. 

Om du har några idéer om hur vi kan utveckla föreningen, eller kanske t.o.m. arbeta som funktionär, 
så är du välkommen att höra av dig till styrelsen@alumniforeningen.se.

Vi ser fram emot att se dig under höstens aktiviteter! 

Med vänliga hälsningar,
Christian Nilsson, Ordförande 2013

Alumniföreningen på Facebook

Du kan följa oss på www.facebook.com/AlumniforeningenTLTH för att få uppdateringar så fort nya 
events och information kommer upp. Du kan också anmäla dig där, se bilder från tidigare events, 
och föreslå aktiviteter du vill att vi ska göra.

Gå in på Facebook och tryck på Like för att se allt vi gör!

Med vänliga hälsningar,
Jacob Gradén, Marknadsföringsansvarig 2013

Händer under terminen

Bågskytte
Den 31:e augusti fortsätter alumniföreningen öva sin pricksäkerhet, denna gång med pilbågar istället 
för pistoler. Vi ses på Sankt Hans backar kl 13:00, där BK Pantern kommer att instruera oss i detta. 
Evenemanget är gratis för alla medlemmar, anmälan skickas till anmalan@alumniforeningen.se
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Whiskyprovning
Gillar du whisky och sushi? Då får du inte missa denna unika provning med oss på Wasabi i Lund i 
oktober.

För ett kraftigt rabatterat pris får du ta en del av exklusiv japansk whisky och utsökt sushi.
Platserna är begränsade till denna provning så vänta inte för länge med din anmälan.

Torsdagen den 3:e oktober kl 19.00 äger provningen rum, så se till att hålla era kalendrar öppna då, 
det kommer vara värt det. Anmälan görs till anmalan@alumniforeningen.se

Sångarstriden
Även denna höst besöker Alumniföreningen Sångarstriden för att få sig till livs en god dos 
studentikos humor, sång och dans. Kvällen går av stapeln den 7 november kl 18:00.

Julbord
Vi kommer att avsluta året med ett hejdundrande julbord den 1:e december på Rådhuskällaren i 
Malmö kl 14:00. Evenemanget kostar 100 kr (normalpris 400 kr) och anmälan skickas till 
anmalan@alumniforeningen.se

ING-sektionens jubileum
Den 7:e november firar ING-sektionen 15-års jubileum med pompa och ståt, mer information 
kommer närmare inpå datumet.

Återträff med M-sektionen
Den 23:e november har maskinsektionen återträff och välkomnar alla gamla medlemmar åter. För 
mer information kontakta Maskinsektionen direkt, kontaktuppgifter finns på 
http://www.maskinsektionen.com/ 

Yrkeslivsdag med InfoCom programmet
Den 15:e november har InfoCom programmet yrkeslivsdag och alumner är varmt välkomna att 
komma och dela med sig av sina erfarenheter, för mer information kontakta Datatekniksektionen på 
alumni@dsek.lth.se

Med vänliga hälsningar,
Edward Linderoth-Olson, Informationsansvarig 2013

E-sektionens alumnisittning
Nu är det snart dags för E-sektionens årliga alumnisittning! Datumet är den 16:e november och 
platsen är självklart vårt kära Edekvata. Så sprid det här vidare till alla gamla E:are och håll ett öga 
på vår hemsida eee.esek.se/wiki/Alumni där det kommer att komma upp mer information om 
sittningen och om hur man anmäler sig. Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig på 
mailadressen lastgammal@esek.se. 

Hoppas vi ses i höst!
Sara Gunnarsson, Lastgammal 2013, E-sektionen
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