
Kalender

Som start på den nya terminen har vi haft två fartfyllda mottagningsveckor där de nya 
studenterna på medicinska fakulteten har fått ett fantastiskt välkomnande och en fin 
introduktion till det nya studentlivet. Vi i Consensus vill återigen passa på att hälsa alla, både 
nya och gamla studenter, varmt välkomna till universitetet samt tacka för alla trevliga 
aktiviteter som vi har fått hänga med på! Sist men inte minst vill vi även säga ett stort tack till 
alla faddrar som har gjort denna mottagning möjlig!

Mottagning och start på nytt år!

Bli en del av vårt härliga gäng och jobba med oss på Café Örat. Som tack får du gratis kaffe, te och 
O´boy under en hel termin! Skriv till oss på instagram @cafeorat eller sök upp facebookgruppen 
Caféarbetare HT19 för mer information! Självklart bjuder vi alla fantastiska jobbare på en 
tacksittning i slutet av terminen.

Jobba på Örat – få gratis kaffe

Missa inte att vi har medlemsvecka tillsammans med LinTek - Linköpings teknologers studentkår och 
Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet med start den 9 september! Veckan avslutas med 
CampusKampen där du som kårmedlem kan bevisa att det är vi som är Sveriges bästa 
universitet! I fyra tävlingsgrenar har du chansen att briljera och vinna fina priser! Under veckan 
kommer vi även lotta ut en WonderBoom bland våra medlemmar!
Mer information kommer komma på våra sociala medier, håll utkik!

Medlemsvecka 

Mer information på www.consensus.liu.se

Lorem

Lorem ipsum

Till dig som är medlem i Consensus erbjuder vi på Medley Linköpings simhall ett bindningsfritt 
medlemskap för endast 265 kr/mån! Du får tillgång till hela utbudet i simhallen och det andra frä-
scha gymmet i sporthallen. Ett par gånger per termin erbjuder vi gratis gruppträningspass där du 
och andra medlemmar får träna tillsammans. All Inclusive, helt enkelt! 

Pandemin har påverkat oss alla olika men gemensamt för oss studenter är att de påverkar vårat 
sätt att studera. Det är tufft att lägga om sina hårt intränade vanor och hålla motivationen uppe 
när saker förändras. Här har ni några tips som vi använder oss av.  1. Ha en specifik plats i 
hemmet för studier, när du sitter på den platsen så är det plugg som gäller! 2. Underlätta för dig 
själv genom att planera och tydliggöra för din egen skull när du ska studera och när du har egen-
tid till annat. Det är extra utmanande och viktigt när du studerar i hemmet. 3. Unna er något gott 
och/eller trevligt. Det är du värd!

30/9 & 22/10 - Fattigfrukost LKPG

2-4/10 - SFS FUM

1/10 & 20/10 - Fattigfrukost NKPG 

8/10 & 29/10 - Pub Örat

29/10 - FUM 

För tredje terminen i rad har vi tillsammans med Hedvig tagit fram ett grymt
erbjudande till alla Consensus medlemmar. Erbjudandet innebär att du får som student får
kåravgiften helt kostnadsfritt (halvår och helår) om du skaffar Hedvigs hemförsäkring.
Hedvig är Sveriges mest populära hemförsäkring för studenter. Deras digitala och snabba
möjliggör för att få hjälp och ersättning inom minuter om olyckan är framme, perfekt för dig
som är ny student! Du får ett omfattande skydd med ett förmånligt studentpris från 79
kr/mån. Drulle ingår alltid och hemförsäkringen har ingen bindningstid.
Allt du behöver göra för att ta del av erbjudandet är att skaffa Hedvig och uppge att du är
medlem när du ska betala ditt kårmedlemskap. Du kan läsa mer om Hedvig och erbjudandet
här: www.hedvig.com/partner/consensus

Gratis kåravgift med Hedvig

Bli studentrepresentant! 

Håll i och håll ut!

Erbjudande från Medley! 

Som student kan du påverka din utbildning och studiesituation genom att vara studentrepresen-
tant i något av alla de beslutande och beredande organ/grupper som finns på universitetet. Stu-
dentrepresentantens uppdrag är att på möten, såväl på medicinska fakulteten som på LiU centralt, 
och representera studentkåren Consensus medlemmar. Som studentrepresentant gör du ett viktigt 
jobb för sina medstudenter! Det finns fortfarande ett par lediga studentrepresentantplatser. Vill du 
veta mer, titta på vår hemsida eller hör av er till uu@consensus.liu.se.

Oktober


