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HÄLSNING FRÅN INSPEKTOR
Till Dig som är recentior!
Varmt välkommen till Din första termin vid Uppsala universitet och till
Västmanlands-Dala nation! Du har gjort två mycket bra val. Uppsala
universitet kännetecknas av utmärkt utbildning i de flesta ämnen och V-Dala
nation ger Dig oanade möjligheter att berika Din studietid. Nationen erbjuder
Dig inte bara gasker och andra festligheter utan också ett stort utbud av
aktiviteter med inriktning på sång och musik men också t.ex. olika sporter och
schack. Gå med i sammanhang där Du lär känna nya människor bland nationens
5 000 medlemmar! Om Du tycker att en viss verksamhet fattas bidra då gärna
till att en sådan dras igång, t.ex. kring fotografering, fågelskådning,
mountainbikes, folkdans, vandring eller för diskussion om de bästa apparna. Tag
vara på denna chans till både trivsam och stimulerande gemenskap! Inte minst
genom att söka och kanske få någon av alla de förtroendeposter som nationen
erbjuder.
Jag hoppas att vi kan träffas i någon form under våren även om Covid-19 gör
det osäkert. Kanske kan det bli om V-Dala har en reccegask, ett landskap eller i
samband med något av de samtal jag brukar hålla med intressanta
hedersledamöter. Tills vidare är det dock mycket viktigt att vi följer alla de
restriktioner som ges av myndigheterna för att hindra smittspridningen.
Alltså: Mycket välkommen att ta för Dig men också att
komma med egna uppslag till sådant som nationen
kan göra!

Peter Wallensteen
Nationens inspektor
Professor i freds- och konfliktforskning
Uppsala universitet
VÄSTMANLANDS-DALA NATION
Landskapspostens recentiorsupplaga vårterminen 2021
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HÄLSNING FRÅN FÖRSTE KURATOR
Hej du fantastiska recce!
Jag heter Magdalena och är nationens Förste kurator, eller 1Q som det också
kallas. Jag har tagit ett års uppehåll från studierna för att arbeta på V-Dala
nation. Till mig kan du vända dig med frågor oavsett vad de än gäller, och har
du frågor jag inte kan svara på så vet jag någon som kan!
Vad innebär då detta abstrakta begrepp "nation"? Nationen kan liknas vid en
förening: Det finns ett föreningshus (Aalto-borgen), en ordförande (1Q),
föreningsmöten (landskap) och ideellt engagerade (funktionärer). Vi har
bostäder till våra medlemmar, stipendier de kan söka och böcker de kan låna.
Givetvis finns även mat att äta, fritidsaktiviteter att delta i och fantastiska
människor att möta! Kort och gott allt som behövs för att förgylla studietiden.
Men en förening vore ingenting utan sina medlemmar och för att få all
verksamhet att fungera behövs ideellt engagerade studenter till olika uppdrag.
Varje enskild individ med sitt engagemang och sin närvaro är ovärderlig. Så
tveka inte - häng på! Hoppas vi ses på nationen!

Magdalena Hessel
Förste kurator
1Q@v-dala.se

Kuratorsexpeditionens
öppettider
Måndag 11-13
Tisdag 16-18
Onsdag 17-19
Torsdag 16-18
Fredag 10-12
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HUSET SOM ALDRIG SOVER...
V-Dalas nationshus fylls konstant av verksamhet av föreningar och
utskott och den verksamhet som programutskottet bedriver - detta
gör att huset är öppet (nästan) hela tiden! Detta gör vi för att alla
studenter ska ha ett vardagsrum att komma till varje dag för att
studera och umgås i.

LUNCH

CARL LARSSONS CAFÉ

V-Dala serverar lunch en dag i
veckan. Håll utkik på nationens
sociala medier under våren för
aktuella öppettider.

Carl Larssons Café är öppet en
dag i veckan mellan kl 12-17 då vi
dukar upp fika till försäljning!
Håll utkik på nationens sociala
medier om vilken dag det blir.
Dessutom finns gott om plats för
att jobba med grupparbeten och
givetvis gratis wi-fi!

STUDIEPLATSER
V-Dala erbjuder även
studieplatser, dels i vår tysta
läsesal och för grupparbeten i
vårt grupprum. Läsesalarna har
öppet vardagar 10-18.

PUBEN
V-Dalas pub, Puben, är (nästan) alltid
öppen! Vi har öppet 7 dagar i veckan
och erbjuder ett varierat utbud av mat
och dryck. Passa på att hitta lokala
produkter från Västmanland och
Dalarna! På ”V-Dala Puben” på
Facebook kan du hålla dig
uppdaterad om quiz-kvällar, karaoke,
och annat kul som kan hända där!
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Alla aktuella öppettider finns på
www.nationsguiden.se!

V-DALAS NATIONSBIBLIOTEK
Kära recentior.
Varmt välkommen till Västmanlands-Dala nation. På första våningen
i nationshuset ligger nationens bibliotek, som är Sveriges näst största
privatägda bibliotek och det största nationsbiblioteket med närmare 16
000 fack- och skönlitterära titlar till allmän utlåning. Biblioteket har
kurslitteratur i över 20 olika ämnen liksom referenslitteratur,
dagstidningar och magasin. I och i anslutning till biblioteket finns också
läsplatser med tillgång till trådlöst internet. Biblioteket och dess
samlingar sköts av nationsmedlemmar engagerade i nationens
biblioteksutskott, där också du är varmt välkommen att engagera dig.
Biblioteket har öppet tre timmar varje vardag och du är välkommen in
för att låna böcker och använda våra läsplatser.

Arved Wedman
Bibliotekarie
bibliotekarie@v-dala.se

Bibliotekets
öppettider
Måndag-torsdag
15-18
Fredag
10-13

Foto: Stewen Quigley
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V-DALAS FADDRAR
Välkommen till V-Dala!
Västmanlands-Dala nation är en av Uppsalas största nationer. Det som utmärker
oss är ett stort antal bostäder samt ett brett föreningsliv med något för de
flesta. Här kan du testa alltifrån körsång, orkesterspel och dans till
sykvällar, matlagning och stadens bredaste utbud av idrottsaktiviteter. Känner
du att plånboken blir allt tunnare finns det gott om arbetstillfällen i
exempelvis garderoben, puben, köket och serveringen.
Bläddra igenom det här magasinet för att läsa mer om alla våra aktiviteter,
förhoppningsvis hittar du något som passar just dig. Tycker du något saknas? Då
finns det inget som hindrar dig från att starta en förening helt själv!
Som recentior (ny student) kan det ibland kännas överväldigande svårt att skapa
reda bland all information som möter en vid terminsstarten. Därför finns vi i
Kontaktutskottet. Vårt jobb är att hjälpa dig komma till rätta i Uppsala och på
nationen. Om det är något du undrar över är det bara att komma förbi
inskrivningen eller skicka ett mail så vägleder vi dig.
Välkommen hit, välkommen hem!

Tim Solig
Kontaktsekreterare
KU@v-dala.se
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Alva Boman
Biträdande kontaktsekreterare
KU@v-dala.se

NÄR DET BJUDS TILL FEST
När det är dags för middag på V-Dala kan det vara lite
överväldigande - vad ska jag ha på mig? Hur skålar jag? Vad
händer egentligen? På den här sidan kan du dels läsa om de olika
typerna av sittningar, klädkoder och annat som är bra att veta!

SEXA

GASK

BAL

En informell, mindre
middag med mycket sång.
Sexor brukar äga rum
efter till exempel
städdagar och landskap.
Ofta är sexor utan
klädkod, eller temaenlig
klädkod.

En gask är en
hejdundrande studentikos
fest med middag,
underhållning och släpp.
Förutom den traditionella
reccegasken bjuder V-Dala
årligen in till bland annat
sommar-, jul- och
sylvestergask. Om du har
tur blir det ett gäng till!

Bal är en av
studenternas
höjdpunkter. Klä dig i
högtidsdräkten och
upplev en kväll med
glamour, högklassig
mat, underhållning och
mycket, mycket mer.
Ett potpurri av
festligheter som inte
bör missas!

UDDA KAVAJ
Den minst strikta av
vedertagna klädkoder.
Klänning, kjol, dräkt eller
byxdress alternativt kavaj
med fina byxor där
byxorna är en annan färg
än jackan.

KAVAJ
Den vanligaste av
klädkoder. Klänning, kjol,
dräkt eller byxdress
alternativt hel kostym
med skjorta och slips
eller fluga. Kostymen bör
vara mörkfärgad om
inget annat anges.

HÖGTIDSDRÄKT
Folkdräkt eller
hembygdsdräkt i
festvariant kan användas.
Aftonklänning eller
balklänning. Tvådelat går
bra, så länge det är hellångt. Frack eller militär
mässuniform. Vit fluga, vit
väst, vit skjorta och vit
näsduk.
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VÅRENS AKTIVITETER
VÄLKOMSTKVÄLL 15 FEBRUARI

Vill du veta vad nationen har att erbjuda när det kommer till föreningar,
utskott och evenemang? Kom i så fall på välkomstkvällen, där personer från
hela V-Dalas verksamhet finns på plats för att hjälpa dig hitta rätt plats på
nationen!

RECCEGASK 20 FEBRUARI

Reccegasken är nationens välkomstfest för just dig som är ny på nationen! Det
kommer att vara en trerätters middag med underhållning och mycket "hur du
går på gask 101" med nationens sånganförare!

LANDSKAP 1 mars
Landskapet är nationens högst beslutande organ, och det är bland annat på
detta möte som vi väljer personer till olika poster. Efter mötet får alla nya
studenter gå gratis på den efterföljande middagen - landskapssexan!

FALUKORVSBAL 20 MARS
Sätt på dig högtidsdräkten, för nu är det dags för bal! Falukorvsbalen är en
av V-Dalas paradmiddagar, där vi bjuder på det bästa från hembygden Falukorv! Middagen består av fem rätter där alla rätter innehåller falukorv
på ett eller annat (eller flera) sätt. Men oroa dig inte - vi serverar både
vegetariska och veganska alternativ för de som inte är förtjusta i denna
dala-delikatess.
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Alla datum är preliminära. Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och reserverar oss för att evenemang med kort varsel
kan ställas in. Se V-Dalas sociala medier för uppdaterad information.

LANDSKAP 12 APRIL
Landskapet är nationens högst beslutande organ, och det är bland annat på
detta möte som vi väljer personer till olika poster. Efter mötet firar vi med en
efterföljande middag - landskapssexan!

AALTOBORG 27-29 APRIL
Under Valborgshelgen firar vi på V-Dala med storpub på nationens
festvåning. V-Dala är platsen för dig som vill äta och dricka gott som
uppladdning inför Valborgsdagen.

HÖGTIDSLANDSKAP 30 APRIL
SIsta april har nationen högtidslandskap klockan 12 där vi delar ut premier och
äter sillunch tillsammans innan vi gör sällskap upp till Carolina Rediviva och
den traditionsenliga mösspåtagningen!

MAJMIDDAG 1 MAJ

Den traditionsenliga majmiddagen bjuder på god mat och dryck i gott
sällskap. Majmiddagen är ett perfekt sätt att avsluta sista april-firandet och
på samma gång välkomna våren!

LANDSKAP 17 MAJ
Landskapet är nationens högst beslutande organ, och det är bland annat på
detta möte som vi väljer personer till olika poster. Efter mötet firar vi med en
efterföljande middag - landskapssexan!

Vårbalshelgen 21-22 maj

Vårbalen är vårterminens sista middag och givetvis avslutar vi terminen med
stil. Den här dagen har alla nationer vårbal samtidigt, så staden fylls av
människor klädda i högtidsdräkt och euforisk stämning!

Alla datum är preliminära. Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och reserverar oss för att evenemang med kort varsel
kan ställas in. Se V-Dalas sociala medier för uppdaterad information.
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NATIONENS UTSKOTT
Internationella utskottet
V-Dala international committee is
specially dedicated to making
connections between international
students and Swedish students. We
organize parties, trips and excursions,
dinners, swedish classes and much
more. Check out our Facebook group
or send us an email!
Kontakt: iu@v-dala.se

Kontaktutskottet
Kontaktutskottet (KU) har ansvar för
mottagandet av nationens nya
medlemmar och är förmodligen det
utskott du kommer i kontakt med först.
Under terminen anordnar vi en
välkomstkväll, pubhäng och flera andra
aktiviteter. Du är varmt välkommen att
gå med i utskottet och hjälpa oss att
hälsa alla välkomna!
Kontakt: ku@v-dala.se

Informationsutskottet
InfU samordnar nationens
informationskanaler och marknadsför
nationens aktiviteter. Gillar du
marknadsförning, foto, journalistik,
webbhantering eller grafisk design är du
varmt välkommen till vårt utskott! Vi är
alltid på jakt efter affischerare till de
olika campusområdena också, och för
det får du ett förmånligt
personalpriskort på nationen! Hör gärna
av dig för mer info!

Programutskottet
Programutskottet ansvarar för nationens
publika nöjesarrangemang, såsom
gaskerna, puben, caféet, temakvällar osv.
Har du alltid drömt om att få arrangera
en klubb eller restaurangkväll? Då är
programutskottet något för dig! Hör av
dig för mer info om hur du kan engagera
dig inom PU!
Kontakt: 2Q@v-dala.se

Kontakt: infu@v-dala.se

Biblioteksutskottet

Idrottsutskottet

För att ta hand om Sveriges näst största
privatägda bibliotek krävs ett stort
engagemang och vi vill gärna ha fler
medlemmar i biblioteksutskottet! Hör av
dig om du, precis som oss, har ett
brinnande intresse för böcker eller bara
tycker att det verkar häftigt att jobba i
ett bibliotek!

Du är hjärtligt välkommen att träna med
V-Dala! Vi anordnar träningar i basket,
handboll, innebandy, fotboll, badminton
och löpning. Du behöver inte ha några
förkunskaper, det är bara att dyka upp!
Det finns stora möjligheter att engagera
sig i utskottet. För mer information,
kontakta idrottssekreteraren via mail.
Sport är skoj!

Kontakt: bibliotekarie@v-dala.se
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Kontakt: if@v-dala.se
Facebook: V-Dala IF

V-DALAS BOSTÄDER

Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder har över 1,000 bostäder i områdena
Observatoriet, Svartman, Triangeln, Majklockan och helt nybyggda Ängsklockan. På
www.nationsgardarna.se kan du ställa dig i kö och söka bostäder och kontaktuppgifter till
stiftelsen hittar du på www.v-dalabostad.se.
I början av varje termin sker även ett reccelotteri där du som ny student kan vara med i
utlottningen av studentrum i tripletter. Hör av dig till Förste kurator på 1q@v-dala.se för mer
information.
Kontakt: Svartmangatan 16, 1tr. - 018-12 80 70 - bostad@v-dalabostad.se
EXTRA BOSTADSPOÄNG
För att få fler bostadspoäng kan du engagera dig på nationen genom att söka en post eller
jobba för vårt klubbverk. Kontakta Förste kurator för mer information om vilka extrapoäng som
går att få!

EN V-DALING BERÄTTAR
Varför valde du V-Dala nation?
Som Leksing var det enda alternativet. Nationen blev som en hembygd på bortaplan.

Vad är det bästa med att vara engagerad?
Nationerna innehåller ett djupare, traditionsrikare studentliv som inte någon
programförening eller kår kan ersätta. De 380 år som nationen funnits har verkligen
byggt upp något särskilt. Ärligt talat, att traditioner startade av Anders Zorn (f. 1860)
och Johan Olof Wallin (f. 1779) ännu ger sig tillkänna i denna levande gemenskap är
svindlande. Upplevelsen av det tillsammans med de landsmän du lär känna på nationen
är en rik gåva.

Vad är ditt tips till någon som är ny på nationen?
Sök minsta lilla post på landskap eller jobba ett pass i pub,
servering eller dylikt. Det kommer vara ditt insteg i
gemenskapen och därifrån blir det bara roligare. Fråga vår
vänliga Förste kurator om du undrar hur! Om du struntar i
allt vad jag sagt hittills, ta då detta enda råd: missa inte
chansen att vara nationsengagerad. Något liknande
Daniel Norman
kommer aldrig igen.
V-Daling
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NATIONENS FÖRENINGAR
På V-Dala finns det många föreningar som du kan gå med i.
Om du ändå tycker att det saknas någon så prata med Förste
kurator för att få hjälp att starta din egen förening!

V-DALAKÖREN
V-Dalakören är en blandad kör med ungefär 50
aktiva medlemmar. Vi sjunger allt från klassisk
körsång till höftgungande jazz och på språk från ryska
till gaelic. I vår ser vi särskilt fram emot
nationskörsfestivalen, vår egen vårkonsert och massa
annat roligt. V-Dalakören repar på tisdagar mellan
18:30 och 21:00 i Stora salen. Vill du börja sjunga
med oss? Maila ordforande@v-dalakoren.se, lyssna
på oss på v-dalakoren.se eller kom förbi på ett rep!
Kontakt: ordforande@v-dalakoren.se
Hemsida: v-dalakoren.se
Facebook: V-Dalakören
Instagram @vdalakoren

KRUTHORNEN OCH LETTA GARDET
Vi är nationens blåsorkester med balett.
Vi uppträder under nationens fester och
även vid andra evenemang. Vi har en
blandad repertoar med allt från dansant
jazz till rockklassiker och modern pop. Vi
övar på onsdagar klockan 18-21 i Stora
Salen. Tycker du att det låter intressant?
Kom förbi på ett rep och prova på!
Kontakt: khlg@v-dala.se
Hemsida: www.khlg.se
Facebook: ab Kruthornen och Letta Gardet
Instagram @abkhlg
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SAMBA SÃO MIGUEL

RIDÅRARNA

Vi är en sambaorkester som spelar i bästa Rio de
V-Dalas spexgrupp ”Ridårarna” är
Janerio-stil. Vi repar varje vecka på V-Dala och vi
en aktiv förening som man gärna
vill att DU ska komma och va med! Under våren
får gå med i om man vill spexa
förbereder vi för shower och konserter, och under
och spela upp teater och andra
hösten ordnar vi nybörjargrupper. Du kan gå med i
typer av scenkonst. Spex är en
vår förening både under våren och hösten, skicka
slags studentikos teaterform med
iväg ett email för mer information, eller skicka ett
mycket humor, musik och ofta
meddelande i vår Facebookchatt.
med repliker på rim.
KONTAKT: samban@v-dala.se
KONTAKT: spexet@v-dala.se!
Facebook.com/sambasaomiguel
Instagram.com/sambasaomiguel

SYJUNTAN
På våra möten handarbetar vi och fikar
tillsammans. Var och en tar med sig sitt eget
material, vill man sy så har vi en symaskin som
du får låna! En av grundtankarna med syjuntan
är att vi lär av varandra, så inga förkunskaper
krävs.
Syjuntan är vilande. Är du sugen på att väcka
den till liv så kontakta: 1q@v-dala.se

SCHACKSÄLLSKAPET
V-Dala schacksällskap är en av
nationens yngsta föreningar. Klubben
brukar spela på tisdagskvällar 19-21 i
någon av läsesalarna ovanför puben.
KONTAKT: schack@v-dala.se

V-DALA
QUIDDITCHFÖRENING

SPELGILLET

Vi är ett sällskap spelglada
människor som träffas på söndagar
klockan 18.00 i Röda rummet (tid
och dag kan komma att ändras). Vi
ägnar oss åt brädspel, rollspel,
kortspel, lajv, TV-spel och film. Hör
av dig om du är intresserad!
KONTAKT: spelgillet@v-dala.se

SPELMANSLAGET
V-Dala spelmanslag består av ett 40tal personer som träffas varje torsdag
klockan 19-21 i Stora Salen på nationen
och spelar folkmusik. Vi har många
spelningar i Uppsala och ett par
utomlands. Hör av dig till oss för mer
info!
KONTAKT: spelmanslaget@v-dala.se

Spenderade du också barndomen med att drömma om att
fånga kvicken eller träffa din bästa vän i ansiktet med en
dunkare? Förverkliga dina drömmar - gå med i V-Dalas
quidditchlag! Under vinterhalvåret har vi sociala aktiviteter på
torsdagar och träningar på helgerna. Följ med oss på träning,
spelkväll, pubrunda, eller varför inte europeiska
quidditchmästerskapen? Allt är möjligt med en kvast mellan
benen!
Quidditchföreningen är vilande. Är du sugen på att väcka den
till liv så kontakta: 1q@v-dala.se.
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INTERNATIONELLA UTSKOTTET
Hello friends!
The international committee of Västmanlands-Dala
nation welcomes you to a new semester at Uppsala
University! We're glad to see that you are interested
in knowing what V-Dala has to offer. We at the
International Committee are here to provide you with
fun activities, guide you through gasks and other
student nation events, and maybe even help you to
make some new friends. As a first step to get to know
us better we recommend that you check out our
Facebook page or by sending us an email!

Kontakt:
IU@v-dala.se

ENGAGERA DIG PÅ NATIONEN
På nationen finns det oändligt många möjligheter att engagera sig. Att vara
aktiv på nationen ger dig dels bostadspoäng i vår bostadskö, möjlighet att
skaffa vänner som studerar helt andra saker än vad du själv gör och
arbetslivserfarenhet. Alla nationer drivs av studenter, för studenter, och genom
att vara student i Uppsala får du chans att vara en del av ett unikt studentliv!
Antingen kan du gå med i ett utskott (se s. 9), förening (se s. 11) eller så kan du
jobba för nationens klubbverk! Här kommer en beskrivning av de olika
heltidsanställda klubbverkarna vi har på nationen och vilka områden du kan
jobba inom!

FACEBOOKGRUPPER
Working @ Party floor, V-Dala
Working @ Puben, V-Dala
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STÅ I BAREN
På nationen kan du få testa på att stå
på rätt sida baren, det vill säga bakom
den! Kanske har du alltid tyckt att det
verkar kul att få lära dig blanda drinkar
och öppna ölflaskor? På nationens
festvåning behövs det alltid bartenders
på helgerna, och i nationens pub behövs
det bartendrar varje dag! Givetvis behövs
det ingen tidigare erfarenhet, utan du får
lära dig allt på plats!
Kontakt Festvåningen: barm@v-dala.se
Kontakt Puben: puben@v-dala.se

SERVERA MIDDAGAR
Nationen har dels egna gasker och baler några gånger per termin, men
det är middagar i stort sett varje helg i form av uthyrningar. Nationens
festsal rymmer över 400 gäster, så det behövs en hel del
serveringspersonal som kan hjälpa till att duka, servera mat och dryck samt
se till att alla gäster får den bästa upplevelsen de bara kan få! Att servera
middagar ger dig inte bara lite extra klirr i kassan, utan det är också ett
toppenbra sätt att lära känna nya vänner!
Kontakt: klma@v-dala.se

JOBBA I PUBEN
Nationens pub har öppet ungefär 300
dagar om året, och det behövs alltid
personal som vill hjälpa till att hålla den
öppen. I puben kan man jobba i köket,
serveringen eller bakom baren och det är
ett perfekt sätt att spendera kvällarna då
man inte behöver plugga och även för att
hitta nya bekantskaper. Givetvis behöver du
inte någon tidigare erfarenhet för att jobba
på nationen, oavsett vilket område det
gäller - så det är ett perfekt sätt att få lära
sig någonting nytt! Puben leds varje kväll av
sina pubvärdar som mer än gärna lär dig
allt de kan.
Kontakt: puben@v-dala.se
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VÄLKOMMEN
TILL V-DALA!

@VDala

www.v-dala.se

@vdalanation

