
           

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen 

Småland - Blekinge 

bjuder in till höstmöte med middag 

Tenhult & Jönköping 
”Man ska ha husvagn” 

 

Meny 

Förrätt: Kantarelltoast à la Ester 
kantareller / brioche / grädde / parmesan 

Kött: Gorgonzolaspäckad oxfiletornedos 
rostad småpotatis / cognacsås / säsongens 

primörer  
alternativt 

Fisk: Rimmad & halstrad rödingfilé   
puré på jordärtskocka och rotselleri / 

forellrom / vitvinsås / rostade hasselnötter  

Dessert: Vit chokladkräm med hjortron 
mascarpone / hjortron / krossade drömmar 

Vin, måltidsdryck, kaffe & avec ingår 

Avec till kaffet. 

Lördagens program 

11:30  Lunch på ”Tenhultskrogen” (Centrumvägen 28, 561 60 Tenhult) 

            Kom i god tid för att undvika trängsel! 

13:00  Vi besöker KABE (www.kabe.se) (Jönköpingsvägen 21, 561 61 Tenhult) 

           Mikael Blomqvist presenterar verksamheten och visar oss runt i produktionen. 

16:00  Avfärd till Best Western John Bauer Hotel. (Södra Strandgatan 15, 553 20 Jönköping) 

            Transport i egen bil. 

17:15  ”Har det gått troll i höstmötet?” 

17:45  Stipendieutdelning och föredrag  

18:15  Höstmöte med Dry Martini 

19:15  Middag. Vi avnjuter en trerätters middag hos Ester Kök & Bar. 

 

Lördagen den 9 oktober 2021 
 

Ändrade kontaktuppgifter? Klicka här 

 

Inte medlem än? Klicka här 

 

Med omtanke om KABEs personal, medlemmar, vårdanställda och övriga medmänniskor 
så håller vi avstånd och sköter handhygienen. Är man krasslig så stannar man hemma. 

Av samma anledning vill vi att våra deltagare är fullvaccinerade. 

. 

COVID 19 

Anmälan för såväl nya som föranmälda medlemmar senast 

fredagen den 1 oktober via e-post till smalbl@avancez.se  

- Namn och Examensår  

- Antal personer  

- Adress  

- Telefonnummer & E-mail  

- Menyalternativ: KÖTT eller FISK (se menyn till vänster) 

- Ev. matallergi  

- Ev. hotellbokning  

Betalning: Priset för höstmötet är tack vare våra annonsörer och vår 

välgörare Folke Örström 600 kr per person och betalas med SWISH 

eller kontant till kassören i samband med att vi träffas för lunch.  

Övernattning: Rum på Best Western John Bauer Hotel bokas vid 

anmälan. Dubbelrum 1050 kr, Enkelrum 850 kr. 

 

 

https://www.svenskverkstad.se/snart-gar-flyttlasset-fran-tenhult-till-jonkoping
http://www.kabe.se/
https://evt.ungpd.com/Issues/48a805b2-b15b-4f6f-9732-cc44e1c15023/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2favancez.se%2fmedlemskap%2fadressandring
https://evt.ungpd.com/Issues/48a805b2-b15b-4f6f-9732-cc44e1c15023/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2favancez.se%2fmedlemskap%2favgift
mailto:smalbl@avancez.se


Vi tackar våra annonsörer 
                 (klicka på loggan för att besöka deras hemsida) 

 

         

 
                

                      
 

                               
 

                

Till våren hoppas vi att vi träffas igen. Håll uppsikt efter tema, plats och datum på vår hemsida  
 

https://avancez.se/smaland-blekinge 

 

Man ska ha husvagn och man ska gå på Chalmers 
Text: Håkan Larsson, M83 

På Chalmers finns det nästan allt som man kan välja på 

Kemi å E å M å I å Arkitekt också 

Du kan studera på dom allra konstigaste sätt 

Och äntligen man finner hur man ska studera rätt 
 

Att gå på Chalmers – det ger en rolig karriär 

Att gå på Chalmers - och jobb som upp till toppen bär 

Att gå på Chalmers - då har man kul och ligger i 

Att gå på Chalmers - för då blir man fri 

 

I fyra år så blev vi faktiskt särdeles belästa 

Vi lärde integral, Greens formel ja det allra mesta 

Men efter tentor sa vi till varann så där bestämt 

Nu får vi fira oss och träffa folk och därmed jämt 

 

Att gå på Chalmers - då gick man upp på linjens vinn´ 

Att gå på Chalmers - till bar med öl och brännevin 

Att gå på Chalmers - och någon lokal med fest uti 

Att gå på Chalmers - för då blev man fri 

 

Vi kommer ifrån alla håll och vi når till Götet fram 

Där blir vi chalmerister och bygger upp vår stam 

Sen går vi uti världen och bygger upp den bra 

I Finspång, Emmaboda eller kanske USA… 

 

Att gå på Chalmers - det blir ju aldrig någon flopp 

Att gå på Chalmers - det gör att livet går i topp 

Att gå på Chalmers - ja tentor kan man köra me´ 

Att gå på Chalmers - men man klarar de  

 

Rolf kommer från Motala stad och Johan från en 

skärgård 

Alexandra ifrån sol och bad och Håkan från en brädgård 

Björn från Bunge Gotland och Lena Göteborg 

Bert också Västra Götaland och Anders Ryssby torg 

 

Vi gick på Chalmers – det firar vår förening jämt 

Vi gick på Chalmers - vi blandar seriöst med skämt 

Vi gick på Chalmers - tillsamman trivs vi allra bäst 

Vi gick på Chalmers - så nu har vi fest 

 

Man ska ha husvagn – det säger Mikael Blomqvist 

Man ska ha husvagn – som byggs upp med flit och list 

Man ska ha husvagn – vi fick gå runt och stanna te 

Man ska ha husvagn – för då fick vi Kabe grundligt se 

 
 

 

Frågor och funderingar gällande höstmötet? 

Kontakta styrelsen på e-post: smalbl@avancez.se eller 

via telefon: 

Johan Edvardsson, Ordförande: 072-176 96 22 

Björn Andersson,   Sekreterare: 070-170 41 48 

Hemsidan:      https://avancez.se/smaland-blekinge  

 

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen, 

Småland-Blekinges skyddspatron 

Vera Helfri Victoria Sandberg, född 23 

maj 1895 på Hångers gård i Ljungby blev 

1917 Sveriges första kvinnliga ingenjör. 

 Mer information om Vera hittar du på 

vår hemsida: 

 https://avancez.se/vera-sandberg  

https://www.hordastans.se/
https://www.calmon.se/
https://lvi.se/
https://www.obos.se/
https://www.nibe.eu/sv-se
https://www.kabe.se/se/
https://avancez.se/smaland-blekinge
mailto:smalbl@avancez.se
https://avancez.se/smaland-blekinge
https://avancez.se/vera-sandberg
https://avancez.se/vera-sandberg
https://www.cmarine.se/

