
GASQUE 2018
– 21st  of September –

GOTLAND STUDENTKÅR RINDI



MENU

Dinner

Cod served on parsnip/fennel cream, topped with mussels, chorizo & herbs

DesSert

Pannacotta with berry compote of the season & meringue

Drinks

Dinner – Wine/Beer/Cider of your choosing 

Dessert –Coffee/tea



- On toastmasters signal take place at the table –

When the toastmaster speaks everyone should be silent/quiet. When the toastmaster 

glaringly, do you have three words in which to end the conversation. 

On ”skål” (cheers): Raise your glass without spilling and turn to the lady/gentleman on 

yOur right, lOOk at him/her in the eyes and say ”skål” (cheers). 

turn tO the lady/gentleman On the left, lOOk him/her in the eyes and say ”skål” (cheers). 

Then turn to your the lady/gentleman opposite you, 

look him/her in the eyes and say "cheers". Then you drink from your own glass. 

the ”skål” (cheers) is cOmpleted by carrying Out the same prOcedure but in reverse.

When the toastmaster singing a song – sing the same as toastmaster! 

It is strictly forbidden to KEEP YOUR good mood to yourself! 

All speeches and spex should be notified to the toastmaster beforehand

- Lambo is strictly forbidden! -

RULES



1) What was the craziest / Most Memorable thing about the lamning?

2) What is the best life advice you have gotten?

3) Are you planning at volunteering at rindi? 

4) where did you live before moving to gotland?

5) What kind of activities are you doing outside of school?

6) If you could get any job in the world, what would you want to do?

7) What is the craziest thing you have done?

8) Who would you choose to be your amazing-race partner, and why?

9) DO you have any secret talent?

10) What super power would you like to have?

10 Dinner topics



Var nöjd med allt som livet ger

Melodi: Djungelboken

Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser 

glöm bort bekymmer sorger och besvär 

Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad 

Var nöjd med livet som vi lever här. 

Varthän jag än strövar, varthän jag än går står ljung och snår kring mina spår 

Jag älskar bin och deras bon för honung är ju min passion 

och vill du av myror ha munnen full så ta en titt under sten och mull. 

Om frukter dig lockar, banan eller bär 

Se till att du plockar dom utan besvär 

Vill du plocka frukt av bästa klass så använd din höger och vänster tass 

men klorna dom skall du dra in så fort du ska ta dig en fin apelsin 

Var nöjd med livet som vi lever här

SONGS



Jag ska festa
Melodi: Bamse 

Jag ska festa, 

ta det lugnt med spriten,

ha det roligt utan å va' full.

Inte krypa runt med festeliten, 

ta det varligt för min egen skull 

Först en öl i torra strupen, 

efter det så kommer supen,

i med vinet, ner med punschen.

Sist en groggbuffé. 

Jag är skitfull, däckar först av alla, 

missar festen, men vad gör väl de’? 

Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk, 

kastar upp på bordsdamen breve’! 

Först en öl... 

Spyan rinner ner för ylleslipsen.

Raviolin torkar i mitt hår. 

Vem har lagt mig under matsalsbordet? 

Vems är gaffeln i mitt högra lår? 

Först en öl…

SONGS



Systembolaget
Melodi: Snickerboa 

Till systembolaget ränner já. 

Och bankar på dess port. 

Jag vill ha nåt som bränner bra, 

Och gör mig sketfull fort. 

Expediten sa : Goddá

Hur gammal kan min herre vá? 

Har du nåt leg, ditt fula drägg? 

Kom hit igen när du fått skägg. 

Men detta var ju inte bra, 

Jag vill bli full i kväll

Då kom jag på en bra idé, 

Dom har ju sprit på Shell.

Många flaskor stod på rad,

Hurra, nu kan jag bli full och glad. 

SONGS



Drunken sailor
What shall we do with the drunken sailor?

What shall we do with the drunken sailor?

What shall we do with the drunken sailor,

early in the morning?

Refr: Horay, and up she rises,

Horay, and up she rises,

Horay, and up she rises,

Early in the morning

//:Put him in the long-boat till he’s sober://

Refr.

//:Pull out the plug and wet him all over://

Refr.

//:Have him by the leg in a running bowling://

Early in the morning

Refr.

SONGS



International student song
Melodi: I will survive

First I was afraid, I was petrified

Just thinking what this stuff was doing to my inside

Now I’ve spent so many years

Suffering from the snaps

But I’ve grown strong

I’ve even got my own song…

So now I’m back

From out of space

No longer saying skål!

With that painful look upon my face

I want to feel it in my gut

I want to feel it in my toes

If I’d known just how good snaps is

I’d have inhaled it upon my nose…

No I, I will survive

As long as I can drink snaps

I know I’ll stay alive

I’ve got braincells left to give

So many parties to live

I will survive…

Skål skål

SONGS



Hell and gore

Melodi: Helan går

Hell and gore

Chung hop father allan, allan lay

Hell and gore

Chung hop father allan lay

And then some in the hell and tar

And hell are in the half and four

Hell and gore

Chung hop father allan lay

SONGS



HIPP HURRA
Melodi: Bumbibjörnarna

Fulla å glada, helt underbara 

Och GotArks myter berättas igen, 

Hörs våra sånger, ja för många gånger inne på krogen där festar vi än 

Hipp Hurra för här kommer arkeologerna 

Härjar fram genom barerna 

Och ni vill följa med 

Vätskan i Dônken, Den magiska drycken 

Och visst blir man full då man smakat utav den 

Festen och fyllan, den klarar ju GotArk

Festen den pågår och vi skålar igen 

Hipp Hurra För här kommer arkeologerna 

Härjar fram genom barerna 

Och ni vill följa med OCH NI FÅR FÖLJA MED!

SECTION SONGS



LeGO PÅ RINDI

Melodi: Zlatan-låten

Kunden är viktig för oss, hörnstensmodellen

Förbättringar o kvalité, ishikawa

Vi ska sjunga våran ton ledarskapsprogramet kör! (klapp) 

Ingen festar på Rindi som oss, LeGo vi e LeGo

Ingen shotar på Rindi som oss, LeGo vi e LeGo

Där en shot lätt blir till fem från Rindi hittar ingen hem, Skål!

SECTION SONGS



HUGOSÅNGEN
Melodi: Sjörövarfabbe

I ett hav på en avlägsen ö finns humanister som vänta i kö, 

på små droppar av gyllene öl Tjoa-hadde-littan-lej 

Men då, vad står på humanisten blir plötsligt blek och grå 

Oj då, vad står på? Ojojojojojoj oj-oj-oj-OJ 

Blåa och goa och rara som få med lite sprit så ska 

det nog gå att sätta fart på Rindis kår Tjoa-hadde-littan-lej 

Men då, vad står på, humanisten blir plötsligt blek och grå

Oj då, vad står på? Ojojojojojoj oj-oj-oj-OJ 

Utan sprit blir det inte bra, bättre drink det vill jag nog ha, flörta med baren det kan jag Tjoa-hadde-littan-lej HEJ!

SECTION SONGS



VISEKONS RAGGARSÅNG

Melodi: Vi äro musikanter

Än pågår fylleriet, 

på väg till mejeriet. 

Skit i maskineriet.

Nu drar jag frieriet. Rödtjut, vitvin, vodka-gin å 

rossevin, Cognac, portvin - fan va hon/han är fin! 

Men om hon/han vill åt andra hållet, hemåt hållet, andra hållet. 

Om hon/han vill åt andra hållet - va faan gör jag då?

SECTION SONGS



MAIN SPONSOR

SPONSORS


