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1. Soc&komposten redaktionsmöte den 20.9

2. GULIS IDROTTAR: brännboll och pizza den 22.9

3. Gulismoj med Gulis-20 och Gulis-21

4. Horrorjakten den 16.10

1. Soc&komposten redaktionsmöte den 20.9

Hjärtligt välkomna på Soc&kompostens redaktionsmöte!

Nu ska vi börja pussla ihop Kompostens tredje nummer för året 2021. Vi kickar igång

processen med att träffas på årets första IRL redaktionsmöte på Thirsty Scholar 20.9

kl. 18.

Vår redaktion tar alltid mer än gärna emot alla nya skribenter, så om du är det minsta

intresserad ska du absolut komma med och låta kreativiteten flöda. Om du inte har en

aning om vad du vill skriva om är det inte heller ett problem, våra möten går ut på att

brainstorma fram de bästa idéerna! Sedan ser vi till att alla villiga får något intressant

att skriva om.

Du kan söka inspiration från vår förra Soc&komposten från följande link:

https://issuu.com/sockomposten/docs/soc_komposten_02_2021_7.5_slutliga

2. GULIS IDROTTAR: brännboll och pizza den 22.9

Det har blivit dags för gulis idrottar! Gulisar, gamyler och alla där emellan är

välkomna till Brunnsparken för brännboll och pizza. Kom med och bekanta dig med

StudOrg idrottar och umgås med andra StudOrgare!

Sätt gärna ”going” i evenemanget, på det sättet reserverar vi rätt mängd mat!

VAD? Gulis idrottar med brännboll & pizza

https://issuu.com/sockomposten/docs/soc_komposten_02_2021_7.5_slutliga


NÄR? Onsdag 22.9 kl 18

VAR? Brunnsparken

VARFÖR? Gulisfiilis!

3. Gulismoj med Gulis-20 och Gulis-21

I år kommer vi att ordna Supergulismoj! Det här betyder att från fredag 1.10 till

lördag 2.10 får Gulis -20 möjligheten att uppleva Gulismoj. Lördag 2.10-söndag 3.10

är det våra nya gulisars tur att få besöka Gulismoj. Buckle up och Save the date!

4. Horrorjakten den 16.10

Spooky season är helt bakom hörnet, alltså är det dags för årets läskigaste evenemang,

nämligen HORRORJAKTEN!

HORRORJAKTEN är en läskig skattjakt i skräcktema som går av stapeln på

Sveaborg.

Anmälan till HORRORJAKTEN sker i grupp eller ensam; du kan alltså antingen

samla ihop ett gäng på 4-6 personer alternativt anmäla dig ensam så ordnar vi en

grupp för dig.

Under jakten kommer utklädnaderna dömas och de allra bästa kommer att vinna ett

pris. Under HORRORJAKTEN kommer lagen att gå till olika punkter som hålls av

förhandsanmälda föreningar och som kommer ge er tips om var skatten ligger. Laget

som först knäcker koden och lyckas hitta skatten vinner ett pris! Alla deltagare

kommer även få ett halarmärke.

Vad? HORRORJAKTEN!

Var? Sveaborg

När? Lördagen 16.10 kl 15

Pris? 5 euro/person

Varför? SKRÄCK!!!

Anmälan öppnar i fb-evenemanget onsdagen 22.9 klockan 12.00, det lönar sig vara

snabb eftersom det finns ett begränsat antal platser!



Ha en fin måndag!
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