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EDITORIAL
With the Christmas festivities approaching and
the cold finally settling in, I am sure everyone
must be busy making plans with friends and
catching up with lectures.
The theme for this Druiden is the new Gallien,
the excitement and curiosity attached to its
upcoming grand opening is building up… so
we have our articles developed around this
theme.
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We aim at providing entertaining, informative
and fun articles in all the editions. However, we
require your unfailing enthusiasm, encouragement and support in doing so.
As always, we love receiving articles from you
and are very happy when we receive them in
plenty every time.
I hope you enjoy this edition as much as we
loved putting this together for you and do let us
know your ideas and suggestions as always.

Warm regards,
Sera Susan Jacob
Redacteur
InfU 2018
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Druiden utkommer med 4 nummer per
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Gallienflytten: En 3 år lång resa
Manfred Klug, Ordförande 2018
Tack till:
Marika Arvidsson, Ordförande 2016
Dennis Bogren, Ordförande 2017

Det
är
nog
inte
någon
Sektionsmedlem som har missat
att de lokaler vi en gång kände som
Gallien numera inte är kända som
Gallien längre. Istället för i den
varma trevliga och fina lokal vi en
gång kallade vårt hem, befinner vi
oss nu i trånga, sunkiga och allmänt
tråkiga lokaler i Hus IV.
Hur har då detta gått till och
varför? När ska vi lämna Hus IV
bakom oss och bege oss mot
frodigare betesmarker? Dessa
frågor ska jag nu försöka svara på..
Det är dags att gå på djupet om vad
som
faktiskt
hänt
i
Gallienflyttenshistoria.
Bakgrund: Varför ska vi flytta?
I grund och botten handlar det
faktiskt inte om att flytta
studenterna, utan detta är bara en
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oturlig följd av problem som är
större än vad vi är.
Den bästa möjliga placeringen av
bibliotekets nya lokaler visade sig
vara precis där Gallien låg med
anledningen att det vore bra om
det fortfarande låg relativt centralt
och nära till folk som kan behöva
böcker. Detta innebar att vi
studenter behövde flytta på oss,
och det beslutades att de nya
studentutrymmena skulle samlas
längst bort i Hus I, borta vid Cingången.

Förtydliganden:
I texten kommer jag nämna Huset,
Husstyrelsen och Akademiska Hus.
Huset refererar till de personer
som jobbar på administrationen på
Kemicentrum. Majoriteten av dem
sitter bakom infodisken som är i
korridoren vid Café Ester. Enkelt
beskrivet bestämmer Huset över

Kemicentrums lokaler, vad som är i
dem och vad de används till.
Husstyrelsen i sin tur består av
representanter från Huset samt
prefekterna
från
de
olika
institutionerna. Här sitter även
representanter
från
de
olika
studentorganisationerna på KC med,
nämligen K-sektionen, W-sektionen
och
Kerub
(Kerub
är
studentorganisationen för den del av
Naturvetenskapliga Fakulteten som
också håller till på Kemicentrum). Det
är Husstyrelsen som är Husets
beslutande organ.
Akademiska hus är de som äger själva
byggnaden. De håller hus mittemot
Sektionens
källarförråd
och
bestämmer över huset i helhet, så
som vatten, värme och byggnationer
och dylikt.
Vad hände sedan?
2016

I mitten av januari 2016 blev
dåvarande Ordförande på Ksektionen,
Marika
Arvidsson,
tillsammans
med
W-sektionens
Ordförande samt Kerubs ordförande,
kallade
till
ett
möte
med
lokalansvariga från Huset. De
informeras då om problemet med
biblioteket och att studenterna
kommer behöva flyttas. Marika lägger
då fram ett önskemål som funnits på
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Sektionen de senaste åren, nämligen
att få ett kök.
Huset tar emot förslaget och

Huset tar emot förslaget och
återkopplar med att de har planer på att
låta K och W dela på barutrymme.
Representanter från K och W träffas för
att prata om detta och har kontinuerlig
kontakt med huset under tiden.
Då det går relativt långsamt i
planeringen väljer K-styrelsen att
avvakta med att gå ut med information
till studenterna förrän i februari. Detta
för att det inte finns något bestämt
datum för flytten, och det vore dumt att
gå ut med löften om nya lokaler som
man inte skulle kunna hålla. Efter detta
är det dock relativt tyst från huset och
planeringen verkar stå still. Efter lite
korrespondens visar det sig att man
fortfarande väntar på ett prisförslag
från Akademiska Hus. Köket ska
dessutom prissättas separat eftersom Ksektionen skulle stå för dessa kostnader.
På Vårterminsmötet 2016 beslutar
Sektionen att låta Styrelsen lyfta pengar
för att kunna investera i ett kök under
året. Det blir tyst ett tag och ett par
månader efter mötet frågar huset om
Sektionen är intresserade av att ha ett
vanligt hushållskök eller om det måste
vara ett industrikök. Anledningen till att
frågan ställs är eftersom ett industrikök
medför ganska stora omständigheter, så
som större krav från Livsmedelsverket,
regelbundna
inspektioner
från
Livsmedelsverket för att se så att kraven
uppfylls och även en ombyggnation av
ventilationssystemet.

Bara
ombygget
av
ventilationssystemet skulle kosta upp
mot 1 000 000 kronor, vilket var något
som Sektionen skulle få stå för, och
inget som vi har råd med. Dessutom
skulle det behöva installeras en
fettavskiljare, vilket även detta skulle
medföra stora investerings- och
installationskostnader.
I mitten av maj går Marika på ett möte
med Huset och representanter från de
andra studentorganisationerna på
Kemicentrum och får där veta att
planerna är att flytten är planerad att
ske i oktober 2016. Det är dock många
frågor som fortfarande saknar svar, så
som vem som ska stå för vilka
kostnader i ombyggnationen, vilket
kommer medföra fördröjningar.
Härpå följer en lång period av tystnad
och det hinner bli september innan
diskussionen tas upp igen. Det visar sig
vara komplikationer med kostnaderna
vilket gör att det drar ut på tiden. I
samband med detta kontaktar
dåvarande Skattmästare (posten som
numera heter Kassör) Maria Ekerup
Lundakarnevalen för att äska pengar
till bygget av köket. Äskandet beviljas
så länge vi kan visa upp kvitton som
bevisar att vi har lagt pengarna på
saker som ligger inom rimliga ramar för
definitionen av ett kök.
I slutet
av året informeras Marika om
4

att inte mycket mer har hänt och att
förhandlingarna fortfarande pågår.
Hon lämnar därmed över klubban
(både bildligt och bokstavligt talat) till
sin efterträdare, Dennis Bogren.
2017

Eftersom planerna för flytten lades på
is under slutet av 2016 var det inte det
vad
som
stod
överst
på
prioriteringslistan när Styrelsen för
2017 gick på sina poster. Det var först i
april som det än en gång togs upp på
ett
Husstyrelsemöte
att
flyttplaneringen var igång igen. Nu var
det viktigt att det skulle gå fort och det
började
omedelbart
diskuteras
ordentligt hur studenternas nya
lokaler skulle se ut.
I detta skede hade Huset en bild av att
K-sektionen och W-sektionen hade
liknande organisation och därmed
kunde man enligt dem enkelt slå ihop
våra barutrymmen för att spara plats
och pengar. Ordförande Dennis Bogren
diskuterade detta både med sin
Styrelse och med W-sektionens
styrelse och de kom fram till att detta
inte var en optimal lösning då K och W
framförallt bedriver väldigt olika
kaféverksamheter.
Koch
Wstyrelserna hade ett par möten där
samtliga Styrelsemedlemmar var
inbjudna för att diskutera hur de
kommande gemensamma utrymmena
skulle se ut, och man kom snabbt

01: Preliminära ritningar över hur baren kommer se ut Diverse småändringar har skett sen denna
ritning skickades ut

02: Preliminära ritningar över hur nya Gallien samt nya Wåtmarken kommer se ut. Diverse småändringar har
skett sen denna ritning skickades ut
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fram till att det var bäst att separera
på sektionernas utrymmen och istället
ge dem varsitt köksutrymme.
I samband med detta togs än en gång
diskussionen om att K-sektionen
önskade ett kök upp med Huset. Huset
var bestämda i att de inte ville stå för
alla kostnader och extra regler som
skulle tillkomma för ett industrikök,
medan studenterna var bestämda i att
de ville ha ett industrikök så att de
kunde bedriva sin verksamhet så bra
som möjligt. I och med de skyhöga
kostnaderna det skulle innebära för
Sektionen kom båda parter överens
om en kompromiss att vi skulle få
installera
ett
så
kallat
uppvärmningskök. Det vill säga mer
eller mindre ett vanligt hushållskök,
men med vitvaror som var tillräckligt
stora för att vi skulle kunna använda
dem för att laga större mängder mat
samtidigt.
Ordförande
Dennis
Bogren,
Källarmästare (posten som numera
heter Kafémästare) Hanna Josefsson
och Sexmästare Erik Friberg hjälptes åt
att bestämma vad som skulle finnas i
köket för att utskotten som lagar mest
mat skulle kunna fortsätta bedriva sin
dagliga verksamhet. Efter många
diskussioner fram och tillbaka med
Huset kom dee till slut fram till en
lösning som var både snygg, praktiskt
6
genomförbar
och som uppfyllde våra
behov.

Sektionen skulle få installera en
industrifrys, en industrikyl, en
industridiskmaskin samt två stycken
stora
varmluftsugnar
med
induktionshäll.
När detta väl var bestämt fortsatte
Dennis att ha dialog med huset om
smådetaljer i hur saker skulle se ut.
Han lyckades argumentera sig till att
Huset skulle hjälpa till att installera
alla vitvaror, och även att sätta upp
vårt högtalarsystem när nya Gallien
var färdigbyggt. Huset var väldigt
måna om att vi skulle få så mycket
som möjligt att säga till om, och sa
mer eller mindre bara nej när det
antingen
inte
var
praktiskt
genomförbart eller om kostnaderna
skulle bli för höga.
Ett problem som dock uppstod var
att det fortfarande drog ut på tiden.
För att minska mängden byråkrati
för samtliga inblandade hade det i
början av året röstats igenom en
motion om att Styrelsen 2017 och
Styrelsen 2018 hade rätt att ta
pengar ur fonder för att bygga köket.
Det verkade dock som att 2017 aldrig
skulle få möjlighet att utnyttja detta.
Dessutom började det brinna i
knutarna med pengarna som var
äskade från Lundakarnevalen. Om
Sektionen inte kunde visa upp
kvitton innan slutet av 2017 skulle vi
inte ha möjlighet att använda
pengarna- Skattmästare Maria

Ekerup skötte mycket dialog med
ekonomiansvariga på Karnevalen för
att komma fram till en lösning, men
tyvärr bar det sig inte bättre än att
det tog för lång tid och pengarna
brann inne.
Slutet av året närmade sig och det
visade sig att flytten inte blev av nu
heller. En ny Styrelse valdes in, och
undertecknad förberedde sig på att
gå på Ordförandeposten. Den här
gången var vi dock beredda på att ett
beslut var nära att fattas då
diskussionerna inte haft lika långa
uppehåll som föregående år.
Den 19:e december 2017 stängdes
dörrarna till Gallien och under
julledigheten började arbetet med
att flytta bord, stolar och Sektionens
inventarier till de provisoriska
lokalerna i Hus IV.
2018

Under tentaveckorna efter nyår
2018 började gamla Gallien flyttas.
Huset flyttade stolar, bord och
mikrovågsugnar för att vi skulle få
studieplatser, medan Styrelsen,
Sexmästeriet,
Prylmästeriet,
Kafémästeriet
och
övriga
intressenter hjälptes åt att flytta allt
som fanns i Styrelserummet, bakom
baren,
Sexförrådet
och
i
korridorerna.
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Delvis till våra provisoriska lokaler i
Hus IV och delvis ner i källarförrådet.
Huset hjälpte till att sätta upp hyllor
och anslagstavlor och några flitiga
studenter byggde även en liten bar
för att KM skulle kunna bedriva sin
verksamhet under tiden vi var i de
provisoriska lokalerna. Det verkade
som att vi skulle få en helt okej och
relativt kort vistelse i Hus IV.
Tiden började dock gå och det hände
inte så mycket på byggfronten. På
något
av
de
tidigaste
Husstyrelsemötena för året avslog
Husstyrelsen ett prisförslag för
bygget,
vilket
skulle
inbära
förseningar. Det var först på min
födelsedag, 2:e mars, som jag blev
kallad
till
ett
extrainsatt
Husstyrelsemöte där ett prisförslag
beslutades om och bygget kunde
börja på riktigt.

03: Barens skick i dagsläget. Bild tagen 18/10

04: Det enda som finns kvar i gamla Gallien. Bild tagen 18/10
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Jag blev informerad om att det var
planerat att vi skulle kunna flytta in i
lokalerna vid C-ingången i slutet av
augusti, dvs innan nollningen 2018.
Styrelsen lade mycket tid i början av
året på att rensa undan det som fanns
kvar i gamla Gallien. Det var trasiga
soffor som skulle slängas, gamla
inventarier som skulle flyttas och
högtalarsystemet skulle monteras
ner. Vi fick som tur var hjälp att skruva
ner högtalarna och koppla ur alla
sladdar av Akademiska Hus. Detta var
ett äventyr utan dess like, då det visar
sig att högtalarna, projektorn och
lamporna i gamla Gallien var
strömförsörjda via ett virrvarr av
förlängningssladdar, grenkontakter
och allmänna brandrisker bara
liggandes direkt ovanpå plattorna i
taket. Ett under att det inte skett en
olycka.
När bygget väl var igång fanns det inte
mycket mer vi kunde göra. Jag höll mig
så uppdaterad så gott jag kunde och
försökte hålla koll på när vi kunde
flytta från Hus IV. Sommaren närmade
sig och det verkade som att det inte
skulle bli klart inom den bestämda
tiden.

9

På
sista
Husstyrelsemötet
informerades det om att de låg
ungefär två månader efter planen,
vilket skulle innebära att de nya
lokalerna skulle bli klara först i början
av oktober.Detta satte många
käppar i hjulet för Sektionen då både
Sexet och pHøset hade hoppats på
att man skulle kunna utnyttja det nya
köket under nollningen. Det var dock
bara att gilla läget och hålla
tummarna att det skulle gå så fort
som möjligt.
Nollningen kom och det fanns inte
mycket man kunde göra åt bygget.
De nya studenterna fick göra sig
hemmastadda i de provisoriska
lokalerna. I samband med att många
fler studenter började vistas där
började även mikrovågsugnarna gå
sönder. Många av dem var gamla och
slitna, och eftersom vi kommer få
nya när vi flyttar var det en onödig
utgift att köpa fler. Micro-köerna
blev längre och längre, och
irritationen över platsen vi befann
oss på ökade stadigt. Början av
oktober närmade sig och det såg
dystert ut med att hinna få tillgång til
de nya lokalerna till dess. Jag hörde
av mig till vår kontakt på Huset och
frågade hur läget såg ut, vilket leder
oss till var vi är idag.

Vad händer härnäst?

Sammanfattningsvis

Svaret jag fick från Huset var ett
relativt positivt sådan. Bygget har
blivit ytterligare försenat, men det
kommer snart bli klart och
besiktning av de nya lokalerna är
planerad till vecka 44 (vilket är
tentaveckan
i
läsperiod
1).
eventuella besiktningsanmärkningar
fixas till, och vi kommer kunna börja
flytta våra inventarier.

Det har varit en lång resa. Tre
generationer av Styrelser har varit
inblandade i flytten. Det har varit
många
förseningar,
mycket
frustration och många problem på
vägen men nu är vi snart i mål. Jag
fick nyligen gå med på en
rundvandring och inspektera de nya
lokalerna, varpå jag tog några bilder
som ni kan se här (jag är ingen bra
fotograf så jag ber om ursäkt för den
halvdana kvalitén).

Efter detta kommer eventuella
besiktningsanmärkningar fixas till,
och vi kommer kunna börja flytta
våra inventarier.
Problemet är dock att flytt och
installation av inventarier kommer ta
ytterligare tid. Högtalarsystemet ska
sättas upp, lampor ska installeras,
nya bord och stolar ska ställas in med
mera. Detta kombinerat med att
även W-sektionen och Kerub ska
installera allt
sitt gör att
Sektionsmedlemmarna inte kommer
kunna utnyttja lokalerna än på ett
ganska bra tag. Från mina samtal
med Huset verkar det som att vi kan
börja använda de nya lokalerna för
daglig verksamhet först i läsperiod 3,
det vill säga efter nyår. Men som
man brukar säga: Den som väntar på
något gott.
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Det ser ännu lite stökigt ut, men det
kommer bli riktigt fint när det blir
klart. Finns det några fler frågor
angående flytten kan ni alltid prata
med någon av oss i Styrelsen så
försöker vi svara så gott vi kan.
Snart kommer vi kunna flytta från
Hus IV och njuta av våra nya lokaler.
Jag tror ni ser lika mycket fram emot
det som jag.

Asterix and the K-Guild
Erik Robertsson

When I was growing up, seeing my paternal grandmother and grandfather in
Arlöv was exciting for three different reasons.
1) The food was always very nice
2) My grandmother and grandfather were always very kind
3) I would have the opportunity to read comics all throughout the evening
With a grandfather who worked at the library in Malmö, I could always be sure
that there would be new comics for me to read the next time I visited.
I read Tintin, Donald Duck, and Lucky Luke, which led to that I really started to
develop an interest in comics.
However, the comic I enjoyed most thoroughly was Asterix. The comedy and
the craziness of their missions thrilled me and the historical aspect and
environment compelled me immensely. To read about their missions
throughout "Gallien", and far away locations as Spain, North America and India
had me stuck to the pages. As I became older, history became one of my
greatest interests, and the Roman culture became the favourite topic.
For many years, the comic was always a personal go-to read. Wherever in
Sweden we were during the summers, I'd always go to the closest library and
borrow Asterix, and so the characters and the accompanying vocabulary would
stick with me, and reading Asterix is still one of my biggest connections back
to my childhood.
When I learned that the K-guild's mascot was Miraculix, the Druid from the
comic, and that our lunch room was named "Gallien" I was somewhat scared
that the childhood memories I associated with the names would become
overshadowed due to the constant usage. However, what I have felt instead
has been a great joy associate new memories, new people and new feelings to
words that connect me back to my childhood.
I am immensely happy that the K-guild has given me yet another reason to
spend my summers re-reading, in my opinion, the best comic there is.
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PASTALLIEN
[compound word of Pasta and Gallien]
Andrea Öhlander

“Gallien” (or Gaul) was a region of Western Europe during the Iron Age. Among
many countries, it consisted of France, a country we all know is well known for
its food. Another country known for its food is Italy – where pasta comes from!
And Pasta is a wonderful dish to have in your lunchbox, which you heat in the
microwaves of our Gallien. Therefore, you’ll now get some fun facts about
pasta…
… did you know that Carbonara (an Italian pasta dish with bacon and egg) was
invented during the World War II? When the American troops came to Europe
they wanted their egg and bacon in the morning, so the Italians made egg and
bacon – but in their own way!
… did you know that 2008 the average Swede ate about nine kilos of pasta a
year? Fifty years earlier the average Swede did not even consume a kilo a year.
… did you know that eating pasta makes you happy? The carbohydrates in
pasta increase the production of serotonin in the brain. Serotonin is the
neurotransmitter that trigger feelings of happiness and well-being!
… did you know that not all pasta shapes are meant for all types of sauces?
Long and flat pastas (like fettuccine and linguine) go with creamy sauces, which
cling better to that specific shape of pasta. Thicker tomato sauces go with
short, tube-like or spiral shapes of pasta (like penne or fusilli).
So now you know what to bring in your lunchbox! But don’t forget: pasta is
best served with a pinch of salt – and so are the above mentioned “facts” 😉

12

GALLIEN
Is your knowledge of Gallien up to date or 2000 years old?
Julia Thomasson, Journalist

ACROSS
2 Used for sleeping,
studying and sometimes
sitting.
7 Used to heat up your
gold.
11 Positive emotion to
another.
12 The soul of gallien, one
might say.
13 Sometimes uses the net
and then sells his fish.
14 Take a seat, sing a bit
and eat.
15 Frozen and cold, heat it
up and it's your gold.
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DOWN
1 Vulgar latin, language of
slaves and soldiers a
long time ago.
3 Fell in to a magic pot.
4 You never do this
enough, but we all do it.
5 Enemies and invadors.
6 Positive emotion within.
8 Hey, you! Nice shirt!
9 Salad and mighty
emperor.
10 Is unappreciated at a
party in Gallien, but can
actually sing in K.

Intervju med en snart
examinerad K-student
Julia Thomasson, Journalist

Vad heter du?
-

Erik Vu

Hur länge har du varit med i K-sektionen?
-

5 och ett halvt år snart.

Vilka poster har du haft på sektionen?
-

Hoppborgsansvarig, Medelskommitté år 5, Vice
Valberedningen och varit med i KG i två år.

eventsvarig,

Vilken har varit roligast?
-

KG, man fick lära sig laga mat, och träffa roligt folk.

Har det varit givande att vara engagerad i K- sektionen?
-

Ja definitivt! Man får lära sig mycket och träffa folk, det är alltid något
som händer.

Vad håller du på med nu i livet?
-

Jag skriver ex-jobb. Just nu förbereder jag min rapport, som jag ska
presentera om en månad, sen blir jag arbetslös, så dags att leta efter
jobb.

Var har du gjort ditt ex-jobb?
-

På Tetra-pak.

Vad har du gjort?
-

Jag har undersökt polymers egenskaper under lång förvaring. Har inte
haft någon röd tråd, utan mest gjort massa experiment.

Vill du jobba med det?
14

-

Ja, förpackningar är jätteroliga! Utveckling och research är bland de
bättre områdena att jobba inom, en av de mest intressanta.

Vad har varit din roligaste kurs genom åren?
-

Vill säga visuella tekniker, men skulle säga matstat (matematisk
statistik), den var väldigt givande och rolig. Det är svårt att säga, alla
kurser är roliga på sitt sätt!

Har du något tips till yngre studenter på K?
-

I ettan till trean, hitta balansen mellan plugg och festande. I fyran och
femma, välj roliga, intressanta kurser.

Tips till folk som ska söka ex-jobb?
-

Kolla både inom akademin och industrin, kom med en egen idé, det är
oftast roligare då.

Kommer du sakna oss på K?
-

15

Ja självklart, har fortfarande inte släppt taget!

Five things to do in Gallien before it moves again
Filippa Wentz

Gallien isn’t just any old boring room in KC. In some ways it’s more thrilling
than the rooms which doors are covered in danger signs, but at the same time
Gallien manages to be cosier than being wrapped up in a fluffy blanket on a
cold winter day. I have spent more hours than I can (or perhaps want to) count
studying and singing along to Barbie: the Princess and the Pauper in Gallien. I
want everyone to create new and dear memories in the new Gallien, so here
is a list of five things to do in Gallien before it moves again:
1. Make a Flashmob
Surprise everyone and let your inner Broadway star shine! You can
make the flashmob with friends, strangers or maybe your favourite
lecturer, but the important thing is to have fun! (It’s also
recommended that it’s fun to watch for the people in Gallien)
2. Do Stand-Up Comedy
Just like the flashmob this fits a performer. The preparations for this
one is simple; just try to remember your best jokes (or use google),
rehearse them in front of the mirror a couple of times if needed and
then you’re set! If you don’t have a mirror you could also try rehearsing
in front of your stuffed animals or a drunken friend (he/she will
probably be generous with the applause). On the day of the
performance the only thing left to do is to ring the bell and give your
friends in Gallien an experience they’ll never forget!
3. Karaoke
Taking breaks doesn’t have to mean scrolling through your Instagram
feed or looking at funny videos of cats. Say hello to karaoke! Be
ambitious and bring a karaoke machine/sing star or just use your
laptop and Youtube and sing your lungs out. Remember to sing loudly
(ty starkt är vackert) and, most importantly, proudly. Recommend
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songs include Man får väl passa på!/How can I resuse (from Barbie:
the Princess and the Pauper), Total Eclipse of the heart and Don’t Stop
Believing.
4. The Floor is Lava
After weeks of cramming for exams you might feel the need for an
adrenaline rush. Maybe you didn’t think that you could get your
adrenaline fix in our dear Gallien, but what if I told you that the floor
is in fact lava! No more walking calmly with your Korvstroganoff to the
nearest table. The era of jumping from chair to chair and then
piggyback riding on a loyal friend until you have reached the table on
the other side of the room is here! (Because why make it too easy?)
5. Share a Meal
Eating is one of the most important things you do while in Gallien, so
why not share a meal with someone you care for? It might be a large
portion of spaghetti with meatballs á la Lady and the Tramp that you
share with a special someone while two of your friends are singing
Bella Notte in the background or a taco-“knytis” with your friends.
Although the most important thing to remember is that sharing is in
fact caring (you don’t want to create enemies that you have to meet
in Gallien every day because you took the largest piece of the pizza).

Disclaimer: Common sense is advised and if you do stand-up/a flashmob/karaoke please do it
while I’m in Gallien (I will give you a standing ovation!)
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DOODLE CORNER
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CROSSWORD (Answers)
1. French
2.Sofas
3. Obelix
4.Study
5.Romans
6.Happiness
7.Microwave oven
8.Compliment
9.Caesar
10.Troubadix
11.Love
12.KM
13.Krabbofix
14.Sittning
15.Lunchbox
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