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MOK STOPPER PRODUK-
TIONEN FRA NÆSTE NR!

REGNSKAB OG BUDGET FOR MOK 1996/1997

   Regnskab 96/97        Budget 96/97

Annoncer     3.455     3.000
Tilskud 104.000 104.000
Abonnementer     4.400     6.000
Tryk (78.710) (85.000)
Transport (15.440) (16.000)
Diverse (54.395) (12.000)

Primært driftresultat (36.690)            0

Regnskab er et oversigtsregnskab af den primære drift, de i parentes angivne
tal repræsenterer udgifter.
Fra Revitionsfirmaet KPMG Jespersen: "Årsregnskab og budget for MOK
1996/97". Det komplette regnskab kan rekvireres fra MOK redaktionens
hjemmeside www.studmed.ku.dk/mok.

MOK STANDSER PRODUKTIONEN.
I MOK Marts 1996 bragtes en anmeldelse af en række produkter bl.a. tørurinaler fra firmaet URIKOL systemer. Anmeldelsen,
der efter vores opfattelse var og burde være objektiv, ytrede sig kritisk omkring ventilsystemet på disse tørurinaler. Firmaet
Urikol, der fik tilsendt en kopi af nærværende MOK, følte sig stærkt uretfærdigt behandlet, da de ikke var blevet informeret
om denne anmeldelse. MOK havde kontakt med firmaet marketingschef, der truede med en injuriesag. Dette tog MOK-
redaktion dog temmelig afslappet, da vi på det tidspunkt ikke var klar over situationens alvor

I juni 1996 modtog MOK-redaktionen til deres store overraskelse en stævning fra politimesteren i København, hvor MOK blev
anklaget for injurier mod det pågældende firma.
MOK-redaktionen mente imidlertid ikke ,at de havde gjort noget ulovligt, tvært imod syntes redaktionen at det var et brud på
pressefriheden, og med den begrundelse tog redaktionen kampen op.

Af hensyn til muligheden for et forlig med modparten blev forhandlingerne ført bag lukkede døre og vi har derfor ikke haft
muligheden for at bringe historien tidligere. Da MOK-redaktionen var overbevist om, at de stod stærkt under beskyttelse af
presselovens §14 stk. 3 om retten til objektiv kritik, holdt redaktionen på sin ret til anmeldelsen, og dette udmøntede sig i en
retssag, hvori der blev afsagt dom d. 25.03.98.
Der bringes her et uddrag fra retsbogen:

I sag nr. 657637, i Københavns byret afd.B.
Urikol systemer mod Ugeskriftet Mediciner Organisationernes Kommunikations Organ.

�Thi kendes for ret�
Ugeskriftet Mediciner Organisationernes Kommunikations Organ dømmes i henhold til presselovgivningens
§32 stk.2 for at trykke injurierende information om firmaet Urikol Systemer.�
Dette blev begrundet med følgende �... Ugeskriftet Mediciner Organisertionernes Kommunikations Organ manglende status
som fagtidsskrift og derfor manglende integritet...� Ugeskriftet Mediciner Organisertionernes Kommunikations Organ døm-
mes til betaling af erstatning på kr. 40.000,-

Vi har efter konsultation med redaktionens advokat besluttet ikke at anke denne dom pga. manglende midler.
Vi beklager overfor vores annoncører, abonnenter og tilskudsydere (Det Medicinske Studenterråd, FADL og Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet), men der er på indeværende tidspunkt ikke midler til at udgive MOK
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at skabe et økonomisk fundament for et ugeblad på Panum. Men realistisk set kan
dette ugeskrift tidligst udkomme medio februar 1999.
Indtil da vil man kunne læse opslag fra Fakultetet (studievejledningen etc.) på den store opslagstavle foran eksamens-
kontoret.
Vi vil i næste nummer komme med mere information om denne ulykkelige sag. Ellers henviser vi til vores hjemmeside på
www.studmed.ku.dk/mok
På vegne af MOK-redaktionen.

Torben Larsen Jon Lykkegaard Andersen Martin Græbe Felipe De Medeiros
(Ansvarshavende redaktør) (Senior Editor) (Junior Editor) (Junior Contribitor)
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Tryk:
Tryk 16,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10,
Panum Instituttet 9.2.1, 1171København K,
Blegdamsvej 3, TLF: 35 32 38 26.
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL og Det Medicinske Studenterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes ud-
formning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen
censur ud over den tekniske.
Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler,
samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater
(andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII: (Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI: (Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð7.0 (WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0,  6.1 og 7.0 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð97 (Word 2.1, 6.0, 6.01, 7.0(95) og 97 format til Mac og PC)
Pagemaker 5ð6.51 (Aldus Pagemaker 5.0, 6.0, 6.5 & 6.51 til Mac og PC)

Grafik TIFF: (Standard-grafikformat)
GIF: (CompuServe bitmap)
BMP: (Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG: (Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)

Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret

i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen
tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).

-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.

-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde
mandagen forinden  kl. 1400. Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".

TorsdagOnsdag Søndag Mandag TirsdagLørdagFredag
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(MOKs
deadline!!)
- ikke i
denne uge.

Dag

Morgen

Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK
nr. 15 årg. 29
udkommer

MOK
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og
antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og
fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet.
Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicin-
ske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og ho-
spitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen.
2) Studenterorganisations-gangen.

Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Undervisningsbygning 1.

2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg: Kantinerne.
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen.

2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler:    Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto
655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.

Denne uges bagside: Mads Schmidts lillebror

Denne                               redaktion:

P8*n viser Face Off
kl. 20:00
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Styrende organer

Redaktionelt
INGEN MOK I NÆSTE UGE!
MOK omkring Påske

Ja så nærmer påsken sig, og i den anledning er der lige et par praktiske ting:
Som det gerne skulle fremgå af forsiden er der for indeværende år kun en enkelt udgivelse
tilbage af MOK, og det udkommer ikke i uge 15, dvs onsdag d. 8/4-1998.
Til gengæld er vi banen ugen efter - altså onsdag d. 15/4-1998.
Deadline er mandag d. 13/4, klokken 14  og det er jo som de fleste ved 2. påskedag.
Da vi ikke kan komme i vareindleveringen den dag  skal alle, der sender deres indlæg med Det
Kongelige Danske Postvæsen, sørge for,  at vi har jeres indlæg senest onsdag d. 8/4-1998,
altså den dag hvor der ikke kommer MOK. .
God påske.

MOK red/Jon

 KONTROL AF EKSAMENSTILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen 1998 indtastet på edb. De studerende, der
vil kontrollere, at vi har tastet tilmeldingerne korrekt kan derfor kontrollere det på de lister, vi
har hængt op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på samme opslagstavle, som
karaktererne bliver slået op).

I kan også gå på Internettet på adressen: http://www.ku.dk/selvbetjening og kontrollere
jeres tilmeldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede karakterer og gennemføte kurser m.m.

Har I indvendinger til de tastede eksamenstilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest mandag den 23. marts 1998.
Hvis nogen har �glemt� at tilmelde sig eksamen, skal man søge dispensation.

Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at vi i indtegningsugen modtog flere eksamenstilmeldinger
uden underskrift. Disse blanketter skal underskrives, før du bliver indkaldt til eksamen.

Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele af en eksamen eller du skal til en speciel
eksamen og du ikke har gjort opmærksom på det til indtegningen, skal du også straks kontakte
Studie- og eksamenskontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen

Studie- og eksamenskontoret

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Pia Henriksen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (evaluering, holdsætning på 1. og 7.
semester, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Berit Brix, lokale 9.1.71 , 35 32 70 63 (planlægning fase II)

Klinikudvalget Rigshospitalet,
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Benedicte Ramsing, studentersekretær
Træffetid:tirsdag 14.00 - 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid:mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
Line Kønig Wilms og Tine Mortensen, studentersekretærer
Træffetid:tirsdag 15.15 - 17.15
Helle Christensen og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid:mandag-fredag 10.00 - 14.00
Bispebjerg Hospital, Adm.bygningen, indgang 20C, 2. sal, tlf. 35 31 24 38
Helle Christensen, sekretær
Træffetid:Mandag og torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt,
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Pernille Bjerregaard, studentersekretær
Træffetid:Mandag 15.00 - 16.00
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid:dagligt 10.00 - 14.00

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 15

Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag                 10 - 13   13 - 14                 Margit B. Skousen

Onsdag                 16 - 19   15 - 16                 Jes Braagaard

Torsdag                 16 - 19   15 - 16                 Palle Rasmussen      Aflyst pga. højtiden

PRIMÆR INTERNATIONALVEJLEDER

Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning.

Tirsdag                  10 - 13      13 - 14   Jon Prause

OBS !!! Jon Prause behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign )
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i københavn.

BEMÆRK : A) Christian Engell har orlov fra d. 2. Feb 1998 til d. 1. Sep. 1998 .
                                B) Christian Heilmann har orlov fra d. 2. Mar 1998 til d. 2. juni 1998 .

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan e-maile til os på SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

Tid til samtale kan bestilles hos :
Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
Pia Henriksen tlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT �DOBBELTKLIP�
FRA SU ?

Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor
de sidste 12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. semester, og der er ingen dispensati-
onsmulighed.
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen
skal attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse indenfor et år. Henvend dig på eksamens-
kontoret for at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse
kan også udbetales som dobbeltklip.

VEDR. ADRESSEÆNDRINGER.

Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt infor-
mationer fra CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregister-
adresse, skal du dog give matriklen besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal
ligeledes give besked hvis du senere ønsker at de skal bruge din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får
matriklen også oplysninger om din udenlandske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til
udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger matriklen for, at den ikke kommer uvedkommende i
hænde.

Du skal give eksamenskontoret besked om navneændringer.

Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked.

Fase I
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER
PÅ 1. OG 2. SEMESTER.

For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske
studieelementer i almen og organisk kemi være godkendte d.v.s. alle kemiøvelser.
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en
aftale med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom
på, at øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages
øvelsesopstillingen ned, og det vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man
ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester p.g.a. sygdom skal man søge om genta-
gelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for
sygdom i form af en lægeerklæring. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være
udfærdiget i/eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.

MOK & Studiet
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Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er
ledige pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads
og kan derved risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at
kontakte en studievejleder.

Fase II
FARMAKOLOGI - MIKROBIOLOGI - 8. SEMESTER

Bemærk venligst nedenstående ændringer i undervisningsplanen:

MIKROBIOLOGI:
Ændring af dato og tid for forelæsningen
17/4  Retrovirus   ->>   mandag  27/4  kl. 09.15  i  DA

FARMAKOLOGI:
Ændring af auditorium for forelæsningen
17/4 kl. 11.15  Antiparasitære og -virale midler  DA  ->>  VH

Ændring af auditorium til indledning af kollokvier
17/4  13.15   Antihypertensiva               DA  ->>   AH
27/4  13.15   Kønshormoner                   LU  ->>   DA

Med venlig hilsen
IMMI og Farmakologisk Institut

VKO-KURSUS I IDRÆTSMEDICIN

Kursus i idrætsmedicin er i foråret 1998 på 3 dage.
Kurset afholdes den 18. - 19. - 20. maj 1998 og tilmeldingsblanketter kan
afhentes uden for VKO-sekretariatet, lokale 9.1.41.
Fristen for tilmelding er den 1. maj 1998.
Kurset godkendes som 3 dages VKO.

KURSUS

Som et helt nyt tilbud til alle fase 2 studerende afholder vi undervisning i forskellige færdig-
heder hver uge på L.K.F.
I denne uge har du mulighed for at lære, hvordan man lægger kateter.
Er du interesseret i at øve dig i oven stående, skal du ringe til LKF senest onsdag d.1/4 -98 og
melde dig til. (husk der er begrænsede pladser!).
Kurset afholdes torsdag 2/4-98 fra 16-17.30 og18-19.30 på LKF.

Venlig hilsen

Studentermedhjælperne.

OPSLAG ANG. OSVAL II PROJEKT TIL MEDICINSKE
STUDENTER PÅ 8.,9.,10. & 11. SEM.

Vi søger en stud. med. som er interesseret i at deltage ved udvikling og beskrivelse
af en ny ultralydteknik anvendt til undersøgelse af ventrikelmotilitet. Du skal arbejde
selvstændigt men under supervision i hele undersøgelsesforløbet. Efter en kort og
intensiv introduktionsperiode påbegyndes undersøgelse af ventrikelmotilitet hos 60
IDDM-patienter med og uden diabetisk neuropati. Projektet er godkendt af videnskabs-
etisk komite� for Københavns Amt.
Vi har planlagt at starte i april måned 98 med oplæring i ultralydteknik fra d. 14/4-98
til 24/4-98 på ultralydafd. KAS Herlev. Herefter vil der indkaldes patienter til
undersøgelse af ventrikelmotilitet samme sted fra uge 18 t.o.m. uge 25.
Undersøgelsestidspunktet vil være i tidsrummet fra kl. 08.00 til max. 3 timer
frem. Du vil ved afslutning af undersøgelsen kunne udføre en OSVAL II opgave, men
også være medforfatter i en puplikation til et internationalt tidsskrift.
Overlæge Søren Hancke ultralydafd. KAS Herlev vil oplære og supervisere i hele
forløbet. Kontaktperson til indkaldelse og koordinering af patientforløb vil være læge
Elsebeth Duun hæmatologisk afd. L, KAS Herlev.

Ved interesse kontakt venligst Elsebeth Duun via sekretariatet på hæmatologisk afd.

L., læg evt. besked om hvordan du kan kontaktes.

På forskerteamets vegne:

Elsebeth Duun.

 Studietilbud
DANFYT (DANSK SELSKAB FOR FYTOTERAPI)

 indbyder til foredrag om propolis mandag d.20. April 1998 kl.19.00 i Benzon Auditoriet,
Danmarks Farmaceutiske Højskole, Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Tilmelding
og medlemskab er ikke nødvendig, og alle er velkomne!

Kl. 20.00 afholdes der generalforsamling for DANFYT medlemmer!

Propolis som naturlægemiddel
Farmaceutisk dokumentation, farmakologisk effekt og uskadelighed.

Propolis er et naturprodukt fremstillet af bier, der anvender den gulbrune harpiks med stærk
aromatisk lugt som �dørmåtte� til bikuben. Det anvendes ligeledes til at tætne sprækker i
bikuben og derigennem opbygges en naturlig beskyttelse mod pathogene mikroorganismer.
Foredraget fokuserer på de væsentligste forudsætninger for registreringen af et naturlæge-
middel indeholdende propolis.

Foredragsholder: Cand.Pharm. Jens Vagn Nielsen,  Direktør Propharma A/S

DANFYT henvender sig til alle med interesse for fytoterapi, og har til formål at fremme viden
om lægeplanter, deres dyrkning, kvalitet, virkning og anvendelse.
DANFYT er medlem af ESCOP (European Scientific Cooperative for Phytotherapy).

DANFYT sekretariat: Danmarks Farmaceutiske Højskole, Afd. for Farmakognosi
Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Tlf.: 35 37 67 77 D 293 eller D 294
Personligt medlemsskab: 100 kr/ år
HUMANBIOLOGI

Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret overbygningsuddannelse med fokus på
de basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen af den menneskelige organis-
mes funktion i  sundhed og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgsbasis i 1989 og
blev positivt evalueret i 1994. Den næste evaluering skal foregå i 1999.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 26 studerende.

Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som 3 semestres teoretisk undervisning fulgt
af 2 semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag, lægevidenskabelige redskabsfag og natur-
viden- skabelige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag er human patofysiologi og
cellebiologi. Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmako-
logi, genteknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
De sidste års specialestudium udføres individuelt under vejledning og afsluttes med en skrift-
lig rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangspunkt i tidligere undervisning på
studiet og den grundige træning i biologisk metodik giver et godt grundlag for det praktiske
arbejde under specialefasen.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele holdet, projektarbejde for mindre grup-
per, laboratorieøvelser i små hold, og individuelt specialearbejde.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt grundlag kunne forestå forsknings- og
udvik-lingsarbejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse med biologiske problemstil-
linger af relevans for menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bioteknologisk industri og forskningscentre på
hospitaler og ved de højere læreanstalter. Der er minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad eller tilsvarende med et biologisk orienteret
indhold f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, biologi, biofysik, ingeniørvidenskab
(kemi). Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsenterer en flerhed af uddannel-
ser. Iøvrigt anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere forsknings-
aktivitet, karakterniveau og alder.

Ansøgning om optagelse og yderligere information
Ansøgningsskemaer samt yderligere information kan rekvireres og indsendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 75 28/35 32 70 76. e-mail: mol@adm.ku.dk

ANSØGNINGSFRIST: MANDAG D. 6. APRIL 1998

Annoncer
MEDICINSK KOMPENDIE SÆLGES:
Nyeste udgave (14.) helt ubrugt sælges for 2300kr.
Henvendelse til : Lars 35261545-546

FORSØGSPERSONER SØGES
Til et arbejdsfysiologisk projekt søges raske, unge forsøgspersoner.

Forsøgets formål og omfang
Projektets formål er at undersøge om hjernens gennemblødning påvirkes af nedsat hjertefunk-
tion under arbejde. Hjernen bliver scannet med SPECT den først dag. Anden dag måles den
maksimale iltoptagelse under cykling. Tredje dag måles hjernens gennemblødning både med
133Xe clearance metoden og transcranial Doppler under arbejde med og uden kardio-selektive
beta blokade, der lægges vene brachialis kateter og vena jugularis kateter samt arterie kateter i
brachialis. Projektet bliver udført på Rigshospitalet.

Studiet & annoncer
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Forsøgspersoner vil blive tildelt et vederlag.

Hvis De er interesseret, så kontakt

Kojiro Ide (3545 3387; office)
        (3287 6874; home)

E-mail ;     IDE@rh.dk

FORSØGSPERSONER SØGES

Ved Epidemiafdelingen, Rigshospitalet indledes i marts en række løbebåndsforsøg.
Forsøgene skal forsøge at belyse effekten af forskellige antioxidanter på immunforsvaret
under og efter fysisk aktivitet. Modellen bliver løb på løbebånd i 1½ time, 5% nedad ved 75%
VO

2
-max (maximal iltoptagelse).

 Der søges middeltrænede mænd i alderen 18 � 45 år.

Antioxidanterne vil blive administreret i form af kakaodrikke der skal konsumeres to gange
dagligt i to uger før og én uge efter forsøget. I denne tre-ugers periode skal der planlægges ca.
7 besøg til laboratoriet for prøvetagning. Endvidere skal der laves en konditest før selve
forsøget.
I forsøgsperioden er der planlagt fire muskelbiopsier.

Godtgørelse udbetales

Yderligere information:

Emil Wolsk Petersen
Epidemiafdelingen M7641
Rigshospitalet
Tagensvej 20
DK-2200
Tlf. 35457545
ewp@rh.dk

F.A.D.L.
HAR DU BETALT DIT FADL-KONTINGENT ?

I februar måned blev girokortet vedrørende kontingentbetalingen udsendt til samtlige medlem-
mer. Betalingsdatoen var den 6. marts l998.  Efterfølgende er der den 25. marts udsendt
erindringsskrivelser ud til 566 medlemmer - med sidste betalingsfrist den 14. april l997.
Betaling efter denne dato vil medføre et rykkergebyr på kr. 150,00.

Er du fase-2-studerende, og vil du gerne have 1997-Medicinfortegnelsen, som udsendes i
løbet af 2 ugers tid, vil du kun modtage Medicinfortegnelsen, når FADL har modtaget kontingent-
indbetalingen.

Afdragsordning med hensyn til kontingentbetalingen kan altid aftales, og FADL bevilger altid
kontingentfritagelse ved orlov fra studiet og lignende forhold. Det kræver dog, at dette med-
deles sekretariatet, da FADL ikke har mulighed for at indhente oplysninger om studieforhold.

Med venlig hilsen
FADL�s sekretariat

Vagtbureauet
OMLÆGNING AF FORSKUD FRA 2. MARTS 1998

Som tidligere varslet i MOK bliver proceduren for udbetaling af forskud nu ændret med
virkning fra 2. marts. Der er ikke længere personaleressourcer til at fortsætte den meget
tidskrævende måde at udbetale forskud på, som er gældende idag.

Fra den 2. marts 1998 skal du, hvis du vil have forskud på din vagtløn, selv udfylde en
formular på Vagtbureauet med alle relevante oplysninger, vedlægge de relevante lønsedler og
lægge det i en speciel bakke/kasse. Hvis du er på hold og derfor ikke kan vedlægge styrke-
listen, angiver du blot hvilke vagter, der tages forskud på.

Bakken/kassen tømmes en gang ugentligt (onsdag kl. 12.00), hvorefter papirerne behandles.
Hvis du har afleveret papirerne i udfyldt stand senest onsdag kl. 12.00, vil dit forskud være til
rådighed på din bankkonto den følgende torsdag.

Der udbetales ikke forskud pr. check mere med virkning fra den 2. marts.

UDBETALING AF FERIEPENGE OPTJENT I 1997

Vagtbureauet har i uge 9 udsendt FERIEPENGEKORT for det ferieår, der starter 1. maj 1998.
Hvis du ikke har modtaget FERIEPENGEKORT, så kontakt Vagtbureauet.

UDBETALINGEN

Hvis du vil have feriepenge udbetalt i 1. feriepengekørsel, skal dit feriepengekort være Vagt-
bureauet i hænde senest onsdag den 25. marts 1998. Dine feriepenge vil derefter være til
rådighed på din konto torsdag den 2. april.

Derefter køres der feriepengekørsler hver anden uge:

- Aflevering af feriepengekort ULIGE uger torsdag inden kl. 10.00
- Udbetaling af feriepenge LIGE uger om torsdagen

NB! Hvis dit feriepengebeløb er UNDER 500 kr., er pengene til disposition onsdag den 2.
april. Vagtbureauet skal ikke have disse feriepengekort tilsendt!

Nye åbningstider på Vagtbureauet
Som led i besparelserne og deraf færre medarbejdere på Vagtbureauet indføres nye åbnings-
tider på Vagtbureauet. Disse træder i kraft pr. 2. marts 1998, og fra Vagtbureauets side må vi
henstille til, at åbningstiderne respekteres.

Mandag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Tirsdag: LUKKET
Onsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Torsdag: Kl. 9.30 - 12.00  og  13.00 - 15.00
Fredag: LUKKET

Samtidig skal I være opmærksomme på, at mandage i ULIGE uger er lønningsmandage,
hvilket betyder, at der er meget travlt på Vagtbureauet. Når der bliver færre ansatte på Vagt-
bureauet, bliver lønningsmandagene endnu mere travle!

EFTERLYSNING !!!!!!!!!!!!!!

Vi har fået en indbetaling for kontingent kr. 786,-. Det er indbetalt på et posthus
på Frederiksberg, men vedkommende har ikke skrevet afsender på, så vi ved ikke
hvem der har betalt sit kontingent. Ring til VB og tal med Kirsten Carstens, hvis
det er dig.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 23/3-1998 - 29/3-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt          %
07-15
bestilt   9  7  13  9  11  16  9  74
udækket  2  2  3  0  0  0  0  7          9,5

15-23
bestilt  22  30  20  23  19  12  9  135
udækket  0  0  0  0  0  0  0  0            0

23-07
bestilt  26  29  15  19  15  12  12  128
udækket  0   0  0  0  0  0  0  0            0

ialt
bestilt  57  56  48  51  45  40  40  337
udækket  2  2  3  0  0  0  0  7             2

dæknings %:
 97  97  94  100  100  100  100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter
og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken �dæknings %� angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har
været.
Tallene i rubrikken �%� angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dæknings-
procenten har været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen:   23/3-1998 - 29/3-1998

man tirs ons tors fre lør søn       ialt

ledige hold  4  6  6  6  6  6  6
arbl. vagter  12  15  18  18  18  18  18       117
planlagte vagter  24  24  24  24  24  24  24       168

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonne �ledige hold�,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter
ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at
der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Antal planlagte vagter i ugen: 168
Antal arbejdsløse vagter i ugen: 117
Arbejdsløshedsprocent: 70 %

Indre organer & VB meddeler
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MEDDELELSER FRA VAGTCHEFERNE

Træffetider uge 14:
OBS: Der er kommet nye åbningstider på Vagtbureauet. LUKKET både Tirsdag og Fredag
for personlig henvendelse.

Mandag 13 - 14
Onsdag 13 - 14
Torsdag 13 - 14 OBS OBS OBS OBS OBS
Ingen træffetid fredag på grund af vagtchefmøde i Odense.

Skulle I have et akut behov for at tale med en vagtchef uden for vores træffetider, så læg en
besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op hurtigst muligt.

________________________
Chancevagter:
Som en del af jer nok har set, har der i de sidste par uger ofte været ledige chancevagter,
ligesom der for tiden er flere ledige dagvagter. Derfor: Prøv lykken og ring på chancen.
Vagtafdelingen takker for den store hjælp med at dække chancevagter de sidste par uger.

________________________
Nye ringetider på opskrivningen:
På grund af omstruktureringer og nedskæringer i vagtafdelingen er der sket en ændring i
ringetiderne. Det som tidligere var en dårlig ringetid, kan i dag godt være en god.
Ligeledes vil der være større travlhed i vagtafdelingen. Der er bedst tid til opskrivninger og
spørgsmål fra kl. 6-8 om morgenen og kl. 15-18 om eftermiddagen. Hjælp vagtafdelingen og
ring i disse tidsrum- TAK

Hvis du misser din ringetid, så mister du din opskrivning. Lad være med at skælde ud på
vagtafdelingen. De administrerer de regler de har fået udstukket. Er du utilfreds så kontakt
vagtchefen.

________________________
Til alle holdmedlemmer på VT-flyverholdene
Husk at tjekke ind til dine vagter ellers mister holdet pladsen i køen + eventuelle igangværende
vagter.
Har du mere end 100 VT-timer og patienten er egnet til følgevagt, så husk at ringe til Vagt-
bureauet og meddel, at du kan have en følgevagt med. Tjek dog altid først om det er OK med
afdelingen.

Med venlig hilsen

Lars Vadstrup og Jakob Lundborg
Vagtchef Vagtchef

ANNONCER

Rigets Hæmodialysehold søger 1-2 nye Dialyseassistenter

Hold 4201 kan tilbyde FADL�s mest bloddryppende og prestigefyldte job som dialyseassistent
på Rigets afd. 2133 og 5101. Arbejdet består i at dialysere såvel akutte som kroniske dialyse-
krævende patienter og alt hvad dertil hører, dvs. overvågning af ptt., anlæggelse af fistelnåle,
I.V. medicinering, blodprøvetagning, afledning af EKG, stuegang med læge osv..
Er patienterne så dårlige at de ikke kan flyttes fra deres afd. mobiliserer vi en dialysemaskine
og dialyserer dem hvor end de måtte befinde sig. Endvidere udfører vi plasmaseperationer,
hvor vi via specielle maskiner kan udskifte en patients plasma og der igennem skille denne af
med eventuelle autoantistoffer eller hyperviskøst plasma.
Alt i alt et meget varieret og spændemde job med stort ansvar.
På afdelingen foregår der en del forskning, hvilket betyder at der er gode muligheder for at der
er gode muligheder for at få skrevet sin OSVAL II i et kendt miljø.

- Fortsættes næste side
Vi kan tilbyde dig:

1. Et alsidigt job.
2. 7½ times vagter i dag - og aftentimerne (ingen nattevagter).
3. Mange studenter i vagt samtidig.
4. 10 lønnede følgevagter.
5. GOD LØN
6. Masser af klinisk erfaring.
7. Gode og traditionsrige holdmøder.

Hvis du:
- er på fase II.
- består farmakologi inden for en overskuelig fremtid.
- har min., 300 VT-timer.
- kan tage min. 10 vagter om måneden (et absolut krav).
- er sød og rar og fleksibel.

Har du yderligere spørgsmål så ring til: Paul Krohn (tlf. 31 21 33 93).

ANSØGNINGSFRIST: Tirsdag den 14/4-1998 kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Der indsuppleres efter ansættelsessamtaler

MVS-HOLD 5404 SØGER 2 NYE MEDLEMMER

Holdet arbejder på Diakonissestiftelsen afd.4, Frederiksberg. Arbejdet består i at være an-
svarshavende natsygeplejerske for tre almindelige plejehjemsafdelinger, samt tilknyttede be-
skyttede boliger.

Vagtbindingen vil være ca. 4 vagter pr. måned. Holdet består på nuværende tidspunkt af
studerende fra 11.-13. semester. Vi ønsker fortrinsvis medlemmer fra lavere semestre, så
eksamensperioderne ikke falder i samme tidsrum. Introduktion vil ske i slutningen af april,
således at I kan indgå på holdet fra starten af maj.

Krav: Almindelige MVS-kvalifikationer, dvs. bestået farmakologi og mikrobiologi. Ansø-
gere med MVS-kursus foretrækkes.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 8/4 -1998, inden kl.12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere informationer: Holdleder Mette Helfand, tlf.nr. 35 85 37 71

Hjemmeventilatørhold 4602 søger
1 ny ventilatør pr. 1. maj 1998.

Vi passer en 2-årig dreng i Hvidovre med en stofskiftesygdom - vagterne er 12-timers natte-
vagter.

Kvalifikationer: Minimum 200 VT-timer.

Krav: Du skal kunne tage mindst 3-5 vagter pr. måned
(kan være på SU).

Deltagelse i holdmødet den 16. april 1998 kl. 17.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 14. april 1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligere oplysn.: Holdleder Anne Philipsen tlf. 35 85 37 83.

Permanenthold 4402 søger nyt
holdmedlem til �Intubering� til Maj

Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på thorax-kirurgisk intensiv
RH, søger et nyt medlem på holdet til indsupplering primo maj.

I øjeblikket er vi 10 på holdet, 7 kvinder og 3 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne der er af 8 timers varighed ligger på hverdage som aften- og natte-vagter,
samt lørdag hvor vi dækker dag- og aftenvagten.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter m e d  et patientspektrum spændende fra
neonatale hjerteoperede, over coronar-by-pass patienter til hjerte- og lunge-transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og selvstændigt og i patientovervågningen arbejder vi tæt sammen
med afdelingens øvrige personale, et samarbejde som gensidigt er meget værdsat.
Ved at arbejde på holdet forpligter man sig til at deltage i afdelingens interne under-visning
(mod betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at
deltage i subsidiært overvære operationer, angiografie, mm.

For at blive �one of us� skal du:

- have haft 400 SPV-timer, 500 VT-timer og gerne anden intensiv erfaring; kunne tage 8-10
vagter måned (alle årets måneder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå �på
pension�. Du skal have bestået Fase 1 og det vil være en fordel, hvis du har børneholds-
kurset. Da afdelingen er stor (over 100 ansatte) er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der
er i stand til at samarbejde med det øvrige personale i alle tænkelige og - en gang imellem -
utænkelige situationer. Du må påregne at skulle kunne blive på holdet i minimum 1 ½ pr. år.

Oplæringen i afdelingen:

4 følgevagter og 2 dages obligatorisk teori.Efter vores overenskomst er teorien og to af
følgevagterne betalte. Teorien vil ligge i sensommeren.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler, og vi vil meget gerne se dig til det kommende
holdmøde søndag d. 26. april. Er du blevet nysgerrig og vil høre mere om hold 4402 er du
velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf. 33 25 20 08.

Ansøgningsfrist:
Torsdag d. 16. april 1998 kl. 12.00 på VB

KUNNE DU TÆNKE DIG AT PRØVE KRÆFTER
MED ET HELT NYT PRIMÆR-SUNDHEDS-
PROJEKT?
At arbejde med sygdomsforebyggelse, bæredygtig udvikling, participatoriske, kvantitative og
kvalitative metoder i et samspil med antropologer, land- og skovbrugsstuderende? At bo midt
på den zimbabwianske savanne? At undersøge traditionelle behandlingsmetoder hos den
zimbabwianske landbefolkning? At strukturere et sundheds uddannelsesprogram.....og me-
get, meget mere?

Zimbabwe VCP er et helt nyt tværfagligt IMCC projekt i samarbejde med land- og skovbugs-
studerene, samt antropologer. Projektet er lokaliseret i et landområde med en population på ca.
3500. Projektets overordnede mål er at højne den generelle levestandart i området ved at øge
organiseringsevnen og en bedre udnyttelse af humane og naturressourcer.

Projektets rotationer strækker sig over syv måneder henholdsvis fra 1.feb-30aug, og 1.aug-
26.feb. Ved hver rotation udsendes 2 medicin studerende, 2 land- eller skovbrugs studerende

I.M.C.C.
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og en antropolog. De studerende arbejder frivilligt på projektet men flyrejse, vaccinationer,
forsikringer, forberedende kurser samt kost og logi i Zimbabwe finansieres af projektbudgettet.
De deltagende forpligter sig ud over selve projektperioden på 7 måneder til at engagere sig i
projektgruppens arbejde i Danmark 6 måneder før og efter udsendingen.

ANSØGNINGSFRIST ...ansøgere til 2. 3.og 4. Rotation skal allerede nu til at tænke sig
om. Din ansøgning skal være os i hænde inden d. 15. April 1998. Dvs er du muligvis
interesseret i at deltage i projektet i en af  perioderne startende aug. �98, feb. �99 eller
aug. �99...så få en folder på IMCC kontoret Panum 9.2.2, kom til informationsmøde tord. d.
19.marts kl 1900 på IMCC kontoret. Eller kontakt evt. IMCC kontoret i dets åbningsti-
der eller på tlf. 3532-6411, eller via e-mail zimbabwe@imcc.dk

Basisgrupper

SIMS-MØDE ONSDAG D. 1/4-98 KL. 16.00 I
FADL´S MØDELOKALE.

Mødet vil blive indledt med et foredrag om styrketræning af ph.d. Jesper Bencke.
Foredraget er gratis for SIMS-medlemmer og koster 20 kr. for ikke-medlemmer.

PANUM KANTINEN
 indkalder hermed til
Generalforsamling
Onsdag den 6. maj 1998, kl. 17.00
Panum Kantinen

Dagsorden: 1.  Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab og budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
den 22. april 1998, kl. 12.00. Eventuel ekstraordinær generalforsamling afholdes mandag den
18. maj 1998 kl. 15.00 i Panum Kantinen.

Med venlig hilsen
Panum Kantinens bestyrelse
Simon Serbian
Formand

Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.00. Den første aften man
kommer, betaler man 45 kroner for et medlemskab for
resten af sæsonens forstillinger. P8'n er åben for alle �
også for ikke-studerende. Og husk: Film skal ses i
Studenterklubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af John Woo:

Face/Off
Torsdag den 2. april kl. 20.00

I et mislykket forsøg på at dræbe FBI-agenten
Sean Archer, dræber lejemorderen Troy istedet
for Seans fem år gamle søn Mike. Sean vier sit
liv for at få fat på Troy, og seks år efter lykkes
det ham. Troy blir liggende i koma, men han
har placeret en bombe i L.A. og hans bror er
den eneste som ved hvor den er. Broderen vil
ikke tale, og i et forsøg på at finde bomben, skif-
ter Sean og Troy ansigt ved hjælp af plastik ki-
rurgi. Men midt i det hele vågner Troy fra sin
koma og "monterer" Seans ansigt og ødelægger
alt bevis på at Sean er Troy og modsat. Dermed
er komplikationerne  i fuld gang.
Længde: 2t. 20 min.

Indre organer
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KRISTNE MEDICINERE
Kristne medicinere inviterer til bønnemøde,
mandage klokken 14.00. Vi mødes ved store
kantine. Alle er velkomne.
Kontaktpersoner  :  Helge Rasmussen
Sven Frederick Østerhus  ( 35553414)

FILMKLUBBEN P8'N MEDDELER

Der vil ikke blive vist nogen film onsdag den 8. april.
I anledning af påsken kan det dog anbefales at gense Jørgen Thorsens Jesusfilm, der efter
sigende skulle have en reprise et unavngivet sted i Danmark...............

GIM INVITERER TIL FOREDRAG OM ZONE-
TERAPI!

Afholdes torsdag d.2. april 1998 kl.16.30 i lokale 1.2.48.
Vi har den glæde at tilbyde et foredrag om zoneterapi ved Zandra Willumsen, som er leder af
Den Danske Zoneterapeutskole i Herlev. Zoneterapi er ikke anerkendt, men bruges ikke desto
mindre af mange patienter. Vi vil derfor opfordre jer til at komme og høre mere om denne
behandlingsform, så I ved hvad jeres patienter taler om. Der vil blive budt på kaffe, te og kage.
Vel mødt !

Bemærkning til mok-redaktionen:
På vegne af Gim, beder jeg om, at denne annonce sættes i Mok-bladet uge 14 påført Gimlogoet.

Hilsen Beate Christiansen

Rusnews
TIL ALLE MAD-GRUPPE-MEDLEMMER.

Vi holder møde tirsdag d. 7 april kl. 16 i klubben. Det vil være optimalt,
hvis alle grupper er repræsenteret, da vi har en del, der skal planlægges,
og vi har ikke så meget tid.
Vi ses. KH Christina og Charlotte.

REFERAT AF MØDE I
KOORDINATIONSGRUPPEN FOR
RUSVEJLEDERNE (KG) D. 24/3-98.

Søren Rudolph uddelte hvidbog, et stk. pr. KG�er.

Bue står for bestilling af Thalia for 1999.

2. Weekendseminar.
Vi har fået grønt lys fra Fadl til selv at indkøbe evt. køkkenredskaber mv., der måtte mangle på
Thalia. Det lægges ud til madgruppen at beslutte hvad der mangler.

Der er problemer med at få vasket stræklagenerne fra de nederste køjer inden afgang søndag.
Derfor bedes ALLE GRUPPER MEDBRINGE 4 STK. LAGENER TIL 2. WEEKENDSEM.

Som et forsøg vil der blive ført 2 separate sodavandsregnskber: Et til Cocio og Coca-Cola
(som koster ca. 5-6 kr./stk.), og et til alle de andre.

Et andet forsøg vil bestå i at droppe frokosten lørdag. Dette sker pga. tidligere forsinkelser
med programmet lørdag, fx. på første weekendsem., hvor aftensmaden først blev serveret kl.
23. I stedet vil der nu være selvbetjening- og afrydning, og eftermiddagsoplægsholderne kan
sætte sig på riddersalen så hurtigt efter formiddagsoplægget som de lyster. Der vil stadig være
en gruppe der står for frokosten, dog vil dette mest bestå i oprydning+opvask efter dem, der
ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv.

Begge ovennævnte forsøg evalueres på stormødet efter seminaret (se senere).

Næste møde:
Næste KG-møde tirsdag d. 14. april kl. 16.00 i klubben.

RUSVEJLEDER-STORMØDE.

Onsdag d. 29/4 kl. 20.00 (hvis vi kan låne klubben) holdes der STORMØDE, hvor vi
klapper os selv og hinanden på ryggen til den er helt afgolgificeret.

Bon-bon hallobon siphonbon

Bue.

FREDAG DEN 3. APRIL 1998, KL. 12.00

Afholdes Ph.d. afhandling i Teilum B auditoriet, v/ Claus Christensen.

Titel: �Identifikation af mulige vaccine antigener fra Leishmania donovani�

Bedømmelsesudvalg: Lektor dr. med. Thor G. Theander, Overlæge dr. med. Henrik Permin
og Seniorforsker ph.d. Michael Teisen.

Meddelelser
MØDEOVERSIGT
ONSDAG DEN 1. APRIL 1998, KL. 20.00

Afholder Biologisk selskab foredrag v/Jesper Hoffmeyer i Henrik Dam auditoriet.

Titel: �The Biosphere is a Semiosphere�

DRØM DIG VÆK FRA HVERDAGEN
OG EKSAMENSLÆSNING !
Mød forfatteren og globetrotteren CARSTEN JENSEN.
Reservér datoen allerede nu !
Tirsdag d. 21. april kl. 16. 30 i Einar Lundsgaard Auditoriet,
Panum Institutet.
Arr. Studenterbiblioteket

Carsten Jensen fortæller ud fra sine bøger �Jeg har set verden begynde� og
�Jeg har hørt et stjerneskud�. Carsten Jensen har rejst i bl. a. Kina,
Vietnam, Stillehavet og Sydamerika.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Der er fri entré og alle er velkomne !

Inden foredraget - fra kl. 16 foran auditoriet - byder Studenterbiblioteket
på lidt sødt.
Du er velkommen til at få en snak med personalet om rejsebøger,
informationssøgning - eller måske har du forslag, ris eller ros til
Studenterbiblioteket.

KANTINENS ÅBNINGSTIDER I FOR-
ÅRET 1998.
SATELITKANTINEN:
Holder i forbindelse med påsken lukket:
Fra den 04.04. - 13.04. begge dage inkl.
Der åbnes igen den 14.04 fra kl. 09.00 - 15.00

HOVEDKANTINEN:
Holder åbent de 3 dage før påske:
Mandag -onsdag 09.00 - 14.00

Begge kantiner holder lukket følgende dage:

Fredag d. 01. maj
Fredag d. 22.  maj
Fredag d. 05. juni

På rusvejledernes første weekendseminar mistede jeg to striktrøjer. Den ene er en sort rullekrave-
trøje fra H&M. Den anden er grå, af tykt materiale og har v-udskæring �trøjen er af mærket
�Transit�. Skulle du ligge inde med bare en af slagsen, bedes du venligst kontakte mig eller
aflevere den/dem i klubben.

Christina
Tlf: 35265946

Efterlysning

Indre organer
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Et cykeleventyr
Jeg er nu nået til en erkendelse af, hvorfor "folk" ikke stiller
deres cykler i stativerne, der endda er overdækkede og
aflåste.

Når jeg om eftermiddagen når hjem til mit eget kollegium, er det lidt af en kamp at få parkeret
sin cykel i de faste stativer. Bevares, når man har installeret en fast cykelkurv bliver jernhesten
lidt bredere fortil, og som regel skal jeg lige lede lidt, før jeg finder en plads at stille cyklen, så
den ikke falder ud af stativet.
Således også i morges, mandag den 30/4. Jeg drog afsted til skole, og havde med mig mit
Panum- cykelparkeringskort, der jo fås gratis i informationen og jeg tænkte, at eftersom jeg
var i så god tid kunne jeg snildt nå at parkere velocypeden lovmæssigt: Første fejl. Et kig ind
i cykelparkeringen afslørede askillige bare pletter, hvor der nok var plads: Anden fejl. Jeg hev
glad cyklen hen til den plads jeg havde udset mig (mellem endnu en cykelkurv, dog monteret
bagpå, og en mountainbike), hvor der endda var 1? friplads: Tredje fejl.
Det var en kamp at få cykelstyret (der jo er udstyret med fast kurv) hen til holderen, og normalt
rækker min ambition da også kun til at sætte holderen på kurven. Holderen var dog defekt,
men i et egenartet anfald af stædighed besluttede jeg mig for, at min cykel med djævelens vold
og magt skulle holde der, hvor jeg var fast besluttet på, at der var plads!
Det var den fjerde og fatale fejl. På næsten Beansk vis mosede jeg min cykel ind mellem den
smarte mountainbike og pigecyklen med kurv (bagpå). Jeg troede himlen var vel forvaret, da
jeg låste min cykel. Nej. Det var en illusion, delvist født af at jeg havde en hånd på sadlen for
at stabilisere cyklen.
Den væltede, skred ud til venstre. Men det var ikke nok, næh, min hybris havde rakt så langt,
at min nemesis bestod i en hel række væltede cykler til venstre for min egen. Jeg begyndte
derfor møjsommeligt at sætte cykler på ret køl.
Nu har jeg selv altid været meget fascineret af de mennesker, der sætter dominobrikker op i
smukke mønstre og på forunderlige måder for at vælte dem alle, når resultatet ellers for mig ser
fuldendt ud. Men det er ikke sjovt at gøre det selv. Jeg er villig til at aflægge ed på, at der lød
et ekko af dåselatter, da hele rækken af cykler, både dem til venstre (de nyligt oprejste) og
dem til højre for min egen væltede i en bevægelse, der som en bølge af metal i slow- mo
styrtede mine anstrengelser i grus.
Og ved I hvad, så gjorde jeg noget slemt: Jeg gik. Jeg kunne ikke få mig selv til at prøve at gøre
det godt igen, for jeg var knust ovenpå den oplevelse. Jeg har en inderlig forståelse for, at de
færreste på Panum ønsker at ødelægge deres morgenhumør med lignende tildragelser. Og
hvorfor, spørger jeg så retorisk. Jo, ingen af dem der designer cykelstativer har den ringeste
erkendelse af, at det er meget moderne, og har været det i snart lang tid, at producere, købe og
bruge cykler, hvis styr er ca. 15 centimeter bredere end gennemsnitscykelstativet tillader. Dette
er en lang historie uden pointe (undskyld Mendoza, men det er stærkere end mig). Moralen er:
Lav bredere cykelstativer.

Horoskop Vandmanden 20.jan.-18. feb
Du har en opfindsom forstand og er tilbøjelig til at være fremskridtsvenlig. Du lyver en hel del.
på anden side er du tilbøjelig til at være skødesløs og e upraktisk hvorfor du laver samme fejl
gang på gang. Folk synes du er dum.

Fisken 19. feb.-20. marts
 Du har en livlig fantasi, og tror tit du bliver forfulgt af politi og efterretningstjenesten. Du har
kun lidt indflydelse på dine venner, og folk foragter dig fordi du praler af din potens. Du
mangler tillid og er stort set en kujon. Fiskene� gør grusomme ting ved mindre dyr.

Vædderen 21. marts; - 19. april
Du er foregangsmand og nærer foragt for de fleste mennesker. Du er hidsig, utålmodig og
hånlig overfor andres råd. Du er ikke særlig rar.

Tyren 20.april.- 20 maj
Du er praktisk og ihærdig. Du har en udholdenhed og arbejder som bare helvede De fleste
mennesker synes du er hårdnakket og tykhovedet. Tyre har dårlig ånde armsved, lugter og
fiser meget.

Tvillingerne 21. maj.-20.juni.
Du er en hurtig og intelligent tænker. Folk kan lide dig, fordi du biseksuel selv om du er
tilbøjelig til at forvente for meget af alle situationer. Dette betyder du er billig. Tvillingerne er
kendt for blodskam.

Krebsen 21. juni. - 22. juli.
Du er sympatisk og forstående for andre folks problemer. De synes du er et naivt fæ. Du
udsætter altid alting. Det er derfor du aldrig laver noget af dig selv. De fleste modtagere af
socialhjælp er �krebse�

Loven 23. juli. - 22. aug.
Du anser dig selv som den fødte leder. Andre synes du er påtrængende. De fleste �løver� er
blærerøve. Du er forfængelig og afskyr alt kritik. Din arrogance er forfærdelig. �Løver� er
tyve.

Jomfruen 23. aug.- 22. sept.
Du er den logiske type og hader uorden. Denne pernittengrynholdning er modbydelig overfor
dine venner. Du er kold og følelsesløs, og falder af og til i søvn mens du elsker. �Jomfruer� kan
blive gode buschauffører.

Vægten 23. sept. - 22. okt.
Du er den kunstneriske type og er ikke særlig realistisk. Hvis du er en mand er du mere end
almindelig tvivlsom. Dine chancer for arbejds og pengemæssig vinding er fremragende. De
fleste kvindelig �vægte� er gode prostituerede. Alle �vægte� har kønsssygdomme.

Skorpionen 23 okt. - 21. nov.
Du er skarpsindig i forretningsanliggende, og man kan tro på dig. Du vil opnå succesens
højeste tinder på grund af din totale mangel på moral. De fleste �skorpioner� bliver myrdet før
eller siden.

Skytten 22. nov. - 21. dec.
Du er optimistisk og entusiastisk. Du satser dumdristigt på dit held, nok fordi du mangler
talent. De fleste �skytter� er fordrukne eller narkomaner. folk griner en hel del af dig.

Stenbukken 22. dec.- l9.jan.
Du er konservativ og bange for at tage en chance. Du laver sjældent noget som helst, og er
luddoven. Der har aldrig eksisteret en �stenbuk� af mindste betydning �Stenbukke� bor undgå
at stå stille for længe, da hundene ellers tror at du er
et træ og pisser på dig.

Ugens horoskop
Dialog
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Grundet de alvorlige redaktionelle oplysninger er forsiden flyttet til bagsiden.
Billede er tegnet  af Mads Schmidts lillebror på opfordring af Mads Schmidt (v.103)

Ugens bagside


