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Psykologiska Föreningen 2013-12-04
Detta kommer att ske under de kommande veckorna:

Psyk-kören bjuder på en mysig vinterkonsert onsdagen den 11 december kl 17.00 i
Lärarutbildningshuset (där Kultur på campus brukar hålla till). Det bjuds på fika!

Dagen därpå, alltså den 12 december, så anordnar Fest & Trivsel Sällskapsspelkväll #3
i Beteendevetarhuset. Ta gärna med spel, pepparkakor och några vänner så ses vi kl 19.00.

På självaste luciadagen så hälsar T4 och T5 alla varmt välkomna att delta i det årliga
luciafirandet i Beteendevetarhuset. Självklart bjuds det på skönsång, lussebullar och glögg!
(Tidspunkten är inte spikad i skrivande stund)

Luciafirandet fortsätter samma dag med Beteendevetar-EPP:n,
även kallad BEPPEN, på E-puben kl 15.00–18.00. Kårleg är ett måste. Här kan du mingla med
andra beteendevetare och äta en mastig julbordtallrik.

Som om detta inte vore nog så följs hela spektaklet upp med T10s examenssittning som går av
stapeln på Kårhuset Villan samma kväll. Endast förköpsbiljett gäller! Sittningsbiljetter och
eftersläppsbiljetter går att köpa i BT under lunchen fram tills på fredag (6/12) .

Fest & Trivsel håller just nu på att planera den eminenta PSYKPUBEN, som nästa termin
arrangeras på Kårhuset Villan. I vanlig ordning inträffar psykpuben den första
torsdagen av den nya terminen (23.01.2014)

Ett annat årligen återkommande glädjebesked är annonseringen av årets skidresa!
Precis som förra året åker vi till Hemavan. Datumen som gäller är 06-09.02.2014.
Biljetter kommer att säljas i Beteendevetarhuset under lunchtid med start v. 50 och säljs så länge
det finns några biljetter kvar. Totalpriset beräknas landa på runt 2000 kr.
Biljetterna brukar ta slut snabbt så det gäller att vara ute tidigt.
För mer info besök ”Psykologprogrammet, Umeå Universitet” på Facebook och klicka er vidare till
evenemanget ”Skidresa till Hemavan!” eller haffa någon ur F&T i BT.
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