
28. okt

Nr.VIII

Årg.
K

31 - 1998
M
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

IS
SN

 0
9
0
7
-5

6
5
8

- multimedieshow, spændende foredrag, café
og jazz �

Hvad er IMCC ?
Hvad kan du bruge os til ?

    Hvad kan vi bruge dig til ?

Vi gi�r dig  svarene ONSDAG D. 4. NOVEMBER, når
vi blænder op for dette fantastiske program, der star-
ter i Dam-auditoriet:

Kl. 16.30 : �IMCC � en verden af
     oplevelser�
    v/ Henrik Wulff

Kl. 17.00 : �At rejse med IMCC�
     v/ gamle IMCC�ere.

Kl. 17.30 : Multimedieshow
Kl. 18.00 : IMCC-stande og café i klubben
Kl. 19.00 : Jazz i klubben
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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".
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MOKs
deadline!!

Dag

Morgen

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

MOK
nr. 8 årg. 31
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) Ved auditorierne.

2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Administrationsbygningen 2. sal.
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 forside: IMCC

Denne                               redaktion:

20.00 P8'n viser
Casanova

15.00 FCK møder
Bonderøvene fra
aab

19.00 Brøndby på
en svær opgave
hjemme mod Vi-
borg

21.30
Halloween
fest i klub-
ben. Husk
nu billet!



3
Redaktionelt
EN DEJLIG SØNDAG!EN DEJLIG SØNDAG!EN DEJLIG SØNDAG!EN DEJLIG SØNDAG!EN DEJLIG SØNDAG!

Den gule skandale fortsætter med at imponere
Det var jo en dejlig søndag set sådan rent fodboldmæssigt. Her på MOK-redaktio-
nen skal der lyde et kæmpe tillykke til B93 med deres første sejr i Superligaen.
Samtidig vil vi tillade os at citere et af Panums fremmeste medlemmer af Brøndby
Support Palle Rasmussen for følgende udtalelse fredag eftermiddag:"B93 er  et af

de dårligste hold der nogensinde er rykket op i Superligaen". red/Jon
Forza FCK!

Styrende organer
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 og Laura Johnsen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 - 15.00 (Benedicte)  15.00 � 16.00 (Laura)
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, pavillion 3, telefon 36 32 27 92
NN, studentersekretær
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: torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
NN, studentersekretær
Birthe Brogaard og Annette Skaaning, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Studievejledningen

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervis-
ningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for
ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs-
og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes man framelde sig hos studiesekretæren,
hvis man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis man framelder sig inden d. 15.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret, kan man blive holdsat på seme-
steret igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer
du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller meritstuderende.
Hvis du glemmer at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du søge dispensationsudvalget
om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november 1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt
en holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke må overbookes
med studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i
studievejledningen for yderligere informationer.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG
MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk medicinsk selskab, kan godken-
des som VKO. Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i rubrikken �Kurser og møder�.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal du have attesteret din deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekre-
tariatet.

FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev 9 studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dis-
pensation til endnu et eksamensforsøg.  Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives.  Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er risiko for at du kommer ud i sådanne proble-
mer !
Studienævnet

Med venlig hilsen
Studievej ledningenStudievej ledningenStudievej ledningenStudievej ledningenStudievej ledningen

DU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTDU KAN NU KONTAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGENAKTE STUDIEVEJLEDNINGEN
VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.VIA E-MAIL.

Har du spørgsmål vedrørende udlandsophold, SU, meritering af fag, semesterfri, orlov eller
andet, kan du nu spørge via e-mail.
Vores e-mail adresse:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

N.B. Alle dokumenter, der kræver underskrift er ugyldige over e-mail, derfor kun spørgsmål og
lignende.

KONTROL AF EKSAMENS-KONTROL AF EKSAMENS-KONTROL AF EKSAMENS-KONTROL AF EKSAMENS-KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGERTILMELDINGERTILMELDINGERTILMELDINGERTILMELDINGER
Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen 1998/99
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 gennemførte 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 19. oktober 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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICINSTUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i 1998 for UGE 42, 43, 44 og 45

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

Mandag 14 � 15 15 � 18 Maria Salling Rasmussen

Tirsdag 10 � 11 11 � 14 Palle Rasmussen ( ferie i uge 44 )

Onsdag 10 � 11 11 � 14 Ulrik Bodholdt

Onsdag 15 � 16 16 � 19 Jes Braagaard ( Margit tager den i uge 43 )

Torsdag 15 � 16 16 � 19 Margit Bak Skousen ( Jes tager den i uge 44 )

Fredag 13.30 � 14.30 10.30 � 13.30 Jon Prause ( ferie i uge 46 )

Primær international vejleder
Dag / dato. Træffetid. Telefontid.Vejleder. Bemærkning.
Onsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann ( ferie i uge 44 )

OBS ! Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS o.lign. )
samt forhold vedrørende gæstestuderende ved medicinstudiet i København.
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

MOK & Studiet
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Fase I
KLINISK GRUNDKURSUS - 3. SEMESTER
Fordelingen på hold til dette semesters kliniske grundkursus er nu afsluttet, og listerne er hængt
op på tavlen i vandrehallen.

Hvis du er flyttet siden tilmeldingen til 3. semester fandt sted, skal du straks aflevere din nye
adresse til undertegnede, så klinikudvalget kan sende dig brev om kurset.

Skulle der være behov for at bytte, kan det ske ved at udfylde og aflevere en bytteseddel senest
 onsdag den 4. november

til undertegnede i lokale 9.1.41. Byttesedlerne kan hentes på opslagstavlen ved kontoret. Der kan
kun byttes, hvis man finder en at bytte med!

Eksamenskontoret modtager kopi af fordelingen, så placering af eksamen så vidt muligt kan ske
hensigtsmæssigt.

Pia Henriksen
Studienævnssekretær

Fase II
LABORALABORALABORALABORALABORATORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-TORIUM FOR KLINISKE FÆR-
DIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDERDIGHEDER

LKF er stedet, hvor medicinstuderende på fase II kan
komme og øve sig de praktiske procedurer, de har brug for i klinikken: Venflonanlæggelse,
sutur- og knudebindingsteknik, kateteranlæggelse, avanceret genoplivning, GU.
Desuden har vi en PC-sal med 16 PC�er, hvortil hører et væld af interaktive CD-ROM program-
mer om bl.a. kardiologi, neurologi, patologi og anæstesi.

Åbningstider for LKF
HverdageWeekend

PC-Salen 13-20 9-17
Laboratorierne * 16-20 9-17

Kurser i LKF
Dato Tidspunkt Kursus Pladser
031198 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
121198 16.00-17.30 Sutur Alt optaget
121198 18.00-19.30 Sutur Alt optaget
191198 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
011298 16.00-17.30 Sutur Alt optaget
011298 18.00-19.30 Sutur Alt optaget
031298 16.30-19.00 Genoplivning Alt optaget
101298 16.30-19.00 Gynækologi Alt optaget

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II og er gratis.  Husk at melde afbud i god tid,
således at andre kan benytte pladsen.  Ring og hør om der er afbuds-pladser tirsdage ml. 12-14
og fredage ml. 11-13  på tlf 35455407.
NBHusk altid studiekort, også ved brug af Klinikudvalgets læselokaler!!
Efter kl. 17 samt i weekenden sker indgang gennem glasdøren, umiddelbart til venstre for ram-
pen ned til kælderen!
LKF - Afsnit 5404 - RH - Blegdamsvej 9 - Teilumbygn. - 2100 KBH Ø

VEDR.: EKSAMENSPENSUM IVEDR.: EKSAMENSPENSUM IVEDR.: EKSAMENSPENSUM IVEDR.: EKSAMENSPENSUM IVEDR.: EKSAMENSPENSUM I
RETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OGRETSMEDICIN OG
MEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNINGMEDICINALLOVGIVNING

Udover det i Lektionskataloget anførte eksamineres i �Lov om patienters retsstilling� (Lov nr. 482
af 01.07.98).

Lovteksten uddeles ved forelæsningerne og kan derudover afhentes (gratis) hos studiesekretær
Lone Thomsen, Retspatologisk Afdeling , Frederik V�s Vej 11, 1. sal.

BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)BØGER SÆLGES (FASE I + II)
Alle uden overstregninger & i perfekt stand

Henrik Wullf: �Rationel Klinik� 175,- (278,-)
Henrik Wullf: �Medicinsk Filosofi� 200,- (294,-)
Ellen Nielsen: �Komp. i Speciel Histologi� 75,- (159,-)
Devlin: �Textbook of Biochemistry� 350,- (485,-)
Krukow/Nielsen: �Biokemi� 550,- (715,-)
Rang,Dale,Ritter: �Pharmacology� 400,- (650,-)
Juul & Barington: �Komp. i Farmakologi� 150,- (238,-)
Mims: �Medical Microbiology� 250,- (395,-)
Roitt: �Immunology� 200,- (330,-)
Engquist et al: �Memo Medica� 150,- (278,-)
Nielsen: �Kompendium i Virologi� 40,- (85,-)
Hansen: �Kompendium i Immunologi� 40,- (90,-)
Forsikringsopl.: �Sociale Ydelser -1998� 25,- (55,-)
Edelfors: �Toksikologi� 30,- (80,-)
- Endvidere sælges div. læsevejledninger/pensumbeskrivelser i Mikrobiologi.

Morten Højlund
35.26.61.71

PROGRAM

Dato: 2/11 1998

Tidspunkt: 14.15 - 16.00

Sted: Hannover Aud.    Panum Instituttet

Emne: Har vi aborter nok? Abortproblematikken
vurderet ud fra myter og realiteter

Underviser: Læge Karin Helweg-Larsen,
Cand.comm. Maja Horst

Symposier

Annoncer

STUD. MED. TIL MARKEDSFØRINGS-STUD. MED. TIL MARKEDSFØRINGS-STUD. MED. TIL MARKEDSFØRINGS-STUD. MED. TIL MARKEDSFØRINGS-STUD. MED. TIL MARKEDSFØRINGS-
ARBEJDEARBEJDEARBEJDEARBEJDEARBEJDE

- i MedicinalbranchenMedicinalbranchenMedicinalbranchenMedicinalbranchenMedicinalbranchen

Jobbet:
IPC-Nordic A/S søger en stud. med. til markedsføringarbejde i forbindelse med en nyudviklet
behandling til den sjældne sygdom Interstitiel Cystitis. Behandlingen har karakter af Aorphan
drug@ behandling og kundegruppen er derfor meget begrænset og uden for den sædvanelige
medicinalbranches intersseområde. Dine værktøjer bliver internettet, telefonen og din sunde for-
nuft. Arbejdet vil skulle udføres på IPC=s kontorer og forventes at være min. 8 timer om ugen.
Arbejdet kan i videst muligt omfang planlægges så det ikke konflikter med undervisning på
universitetet.
Kvalifikationer:
*Du kan finde rundt på Internettet og bruge en PCer
*Kan bruge en telefon til indsamling af oplysninger
*Interesse for markesføring af lægemidler
Vi tilbyder:
At løfte sløret for hvad der også foregår i medicinalbranchen, samt en løn de kan konkurerer med
ventilvagter!
Send skriftlig ansøgning til nedenstående adresse senest d. 5/11 1998

IPC-Nordic A/S, Ringager 4C, 2605 Brøndby
Innovative Pharmaceutical Concepts (IPC)

IPC-Nordic er en dansk markedsførings og service virksomhed indenfor medicinalbranchen.
Selskabet indgår i K.V. Tjellesen koncernen, men opererer selvstændigt og med egen organisa-
tion. IPC-Nordic har siden 1993 været involveret i udviklings og markedsføringsarbejde inden-
for lægemiddelbranchen i Norden, Tyskland og England. Virksomheden har få interne medar-
bejdere, men et bredt netværk af eksterne konsulenter og samarbejdspartnere, der medvirker
til at sikre et højt fagligt niveau i virksomhedens arbejde.

FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!FORSØGSPERSONER SØGES!
Frivillige raske forsøgspersoner søges til PET- og MR-
skanning af hjernen

Vi søger raske frivillige forsøgspersoner til en række aktiveringsforsøg af hjernen i Rigshospi-
talets nye Neuro-PET-Forskningscenter. Med positron emissions tomografi (PET) kan man be-
regne hjernens blodgennemstrømning regionalt. Dette er en metode til indirekte at kortlægge
hjernens funktion. Med magnetisk resonans skanning (MRI) kan man danne billeder af hjernens
strukturer og funktion.

De aktuelle projekter drejer sig om lokalisering i hjernen af områder til behandling af forskellige
synsindtryk og færdighedsindlæring. Du skal møde til 1-2 PET-skanningssessioner af 8-12
skanninger pr. gang. Varigheden pr. skanningssession er  4 timer og honoreres med kr. 700 pr.
gang. Desuden skal du have foretaget en strukturel anatomisk MR-skanning på Dansk Viden-
center for Magnetisk Resonans, Hvidovre Hospital, af ca. 1-2  timers varighed (kr. 300).

Ubehag:
Undersøgelsesvarigheden pr. PET-skanningssession er 4 timer. Du skal ligge stille i skanneren
i ca. 3 timer uden hovedbevægelser. Den anvendte isotop er ilt-15 mærket vand, der halveres på
2 min. Denne injiceres via et anlagt plastikkateter (venflon) i en albuevene. Til enkelte af vore
undersøgelser skal der anlægges en arteriekanyle i a. radialis under lokal anæstesi.
Stråledosis er 6.0 mSv sv.t. 2 gange den årlige baggrundsstråling i Danmark, som vi alle modta-
ger.

Vi kan ikke bruge dig, hvis:
- Du er gravid eller ammende
- Lider af neurologiske, psykiatriske eller medicinske sygdomme
- Lider af klaustrofobi
- Har indopereret metalgenstande i kroppen

Er du interesseret i at deltage i ovennævnte undersøgelser, så kontakt venligst -

Studiet & Annoncer
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Laborant Karin Stahr, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet Tlf. 3545 1475

Af hensyn til vores arbejdstilrettelæggelse vil vi bede dig om kun at ringe mellem kl. 9 og  15
onsdag d. 28., torsdag d. 29. og fredag d. 30. oktober.

Med venlig hilsen
Ian Law
seniorstipendiat, læge
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet

LEJLIGHED FREMLEJES!LEJLIGHED FREMLEJES!LEJLIGHED FREMLEJES!LEJLIGHED FREMLEJES!LEJLIGHED FREMLEJES!

3-værelses, lys lejlighed m/bad fremlejes 2 måneder i perioden 1/12-98 - 1/2-99.
Lejligheden ligger på Willemoesgade/Østerbro og fremlejes fuldt møbleret.
 Husleje incl. varme, vand og el : 3000,-/måned. Depositum: 5.000,-.

-Henvendelse snarest muligt til:
Morten Højlund
tlf: 35 26 61 71

KOST OG LOGI TILBYDES

Værelse og kost tilbydes stille og stabil studerende (K) hos udearbejdende lægepar med to piger
på 4 og 8 år. Til gengæld skal laves morgenmad (7.00), den mindste følges i børnehave (8.30)
dgl. og hentes og passes fra 15 til 16.30 3-4 x ugen-ligt. Du kan evt. indgå i familien. Bolig og
børnehave i Char-lottenlund tæt på S-tog og 15 min til Kbh.
Tlf. 44 98 60 31 (farmor).

EN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AEN CHANCE FOR AT STØTTET STØTTET STØTTET STØTTET STØTTE
EN GOD SAG � GRIB DEN !EN GOD SAG � GRIB DEN !EN GOD SAG � GRIB DEN !EN GOD SAG � GRIB DEN !EN GOD SAG � GRIB DEN !
LÆGER UDEN GRÆNSERLÆGER UDEN GRÆNSERLÆGER UDEN GRÆNSERLÆGER UDEN GRÆNSERLÆGER UDEN GRÆNSER

- OG  NIELS LAN DOKY  !!- OG  NIELS LAN DOKY  !!- OG  NIELS LAN DOKY  !!- OG  NIELS LAN DOKY  !!- OG  NIELS LAN DOKY  !!
Niels Lan Doky er en eminent jazzpianist, som har arbejdet sammen med mange kendte kunst-
nere. Han indspillede i foråret 1998 en plade, � Something Special �, på hvilken  bl.a.  Sanne
Salomonsen, Maria Montell , Kim Larsen , Søren Sko, Nikolaj Steen, Otto Brandenburg og Mo-
nique optræder .
Pladen �Niels Lan Doky� udkom i august 1998. På denne  fortolker han kendte rock-og pop-
numre som  bl.a. �Sledgehammer�, �I believe I can fly� og �Tears in Heaven� med stor elegance,
fornemmelse for det oprindelige nummer og stor respekt for jazzmusikkens udtryk .
Han kommer nu til Danmark på turné, og én af koncerterne bliver afholdt til fordel for

LÆGER UDEN GRÆNSER
LØRDAG   d. 5. December  1998LØRDAG   d. 5. December  1998LØRDAG   d. 5. December  1998LØRDAG   d. 5. December  1998LØRDAG   d. 5. December  1998

kl . 21.00 i Falkoner Tkl . 21.00 i Falkoner Tkl . 21.00 i Falkoner Tkl . 21.00 i Falkoner Tkl . 21.00 i Falkoner Teatereteatereteatereteatereteateret

Læger Uden Grænser er mere end 2.500 frivillige læger og sygeplejersker fra hele verden, der
yder hjælp til nødlidende mennesker i verdens katastrofeområder. Det er en privat, humanitær
organisation, som er uafhængig af regeringer og andre organisationer.
Læger Uden Grænser kan således rykke ud, når det skønnes nødvendigt � med eller uden
tilladelse.
Vi er ofte de første, der når frem, og i mange områder er vi den eneste lægehjælp overhovedet !

På Niels Lan Doky´s opfordring har  Læger Uden Grænser desuden inviteret en række kendte
personer fra musik og film-branchen.
Jeg opfordrer dig/jer til at kontakte Læger Uden Grænser for tilmelding, da det er en enestående
chance for at møde både Niels Lan Doky og tillige måske netop et af dine / jeres  idoler, samtidig
med at du/ I støtter en god sag !!

Billetpris  285,- kr
SÆRLIG RABAT FOR MEDICINSTUDERENDE :    225,- kr
EKSTRA RABAT : Ved køb af 10 billetter er den 10. billet gratis !
GRATIS vin, øl og vand ad libitum serveres i pausen som tak for køb af billtten.
Der er rift om billetterne. Hvis du vil være sikker på at få en plads, anbefaler vi, at du tilmelder dig
hurtigst muligt.

Bestil girokort/billet (ter )  NU  hos :
Læger Uden Grænser, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 63 01    fax : 39 62 61 04      e-mail: msf-dk_mail@brussels.msf.org
Husk: Gem din/ jeres girokvittering, da den gælder som adgangsbillet

På vegne af Læger Uden Grænser � tak fordi du vil hjælpe med at hjælpe folk i nød.

Venlig hilsen
Stud.med Maybritt O´Hare
Evt. spørgsmål/tilmeldinger modtages gerne på e-mail : doc_may@iname.com

DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGE-DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGE-DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGE-DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGE-DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGE-
FORENINGFORENINGFORENINGFORENINGFORENING
afholder TTTTTemadag om danske organisationersemadag om danske organisationersemadag om danske organisationersemadag om danske organisationersemadag om danske organisationers
arbejde med sundhed og menneskerettighederarbejde med sundhed og menneskerettighederarbejde med sundhed og menneskerettighederarbejde med sundhed og menneskerettighederarbejde med sundhed og menneskerettigheder
mandag den 16. november 1998 kl. 13.30-19.00mandag den 16. november 1998 kl. 13.30-19.00mandag den 16. november 1998 kl. 13.30-19.00mandag den 16. november 1998 kl. 13.30-19.00mandag den 16. november 1998 kl. 13.30-19.00
Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet,Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet,Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet,Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet,Panum Instituttet, Lundsgaard Auditoriet,
Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.Blegdamsvej 3B, 2200 Kbh. N.

Kl. 13.30 Indledning
v/Lægeforeningens formand, overlæge, dr.med. Torben Pedersen

Kl. 13.45 Menneskerettigheder og sundhed
v/hovedtaler, professor, dr.med. Ib Christian Bygbjerg, Københavns Universitet,
Panum Instituttet, Institut for folkesundhedsvidenskab, Afdelingen for internatio-
nal sundhed

Teaching Health and Human Rights
v/Thomas Junghans, M.D. D.M.Sc., Ruprecht-Karls-University, Department of Tropical
Hygiene and Pathology, Heidelberg, Tyskland

Lægers og sygeplejerskers arbejde i menneskerettighedsorganisationer:
Idégrundlag, arbejdsprincipper og visioner

Kl. 14.15 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)
v/overlæge Finn Eschen

Kl. 14.35 Diskussion

Kl. 14.45 Internationalt center for rehabilitering af torturofre (IRCT)
v/generalsekretær, dr.med., h.c. Inge Kemp Genefke

Kl. 15.05 Diskussion

Kl. 15.15 Amnesty International
v/1. reservelæge Morten Ekstrøm

Kl. 15.35 Diskussion

Kl. 15.45 Læger Uden Grænser (Médecins Sans Frontières)
v/reservelæge Jens Hillingsø

Kl. 16.05 Diskussion

Kl. 16.15 Dansk Røde Kors
v/centerdirektør, ph.d., HD, Helge Kjersem, H:S Rishospitalet

Kl. 16.35 Diskussion

Kl. 16.45 Danida
v/lægekonsulent Birte Holm Sørensen

Kl. 17.05 Diskussion og afrunding:
til ca. 19.00
Der vil herefter være posterforevisning samt lidt spiseligt og drikkeligt i forhallen

Der er gratis adgang. Tilmelding unødvendig. Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretær Birgitte
Jensen,
Den Almindelige Danske Lægeforening, 35 44 85 00, lokal 226.

FOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHEDFOREDRAG OM SUNDHED
Forebyggelse af sygdom

Transcendental Meditation er et program til dyb hvile og dermed effektiv regenerering og forny-
else af nervesystemet. Derfor er mange læger begyndt at anbefale Transcendental Meditation som
et middel mod stress.
Virkningerne af Transcendental Meditation er særdeles veldokumenterede, bl.a. den blodtryks-
sænkende effekt. Over 400 videnskabelige undersøgelser udført på universiteter og
forskningsinstutitioner verden over  (offentliggjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter) vi-
ser, at Transcendental Meditation genskaber den naturlige balance i sind, krop og adfærd. Resul-
tatet er øget velvære, energi og livsglæde, som fører til bedre helbred og større vitalitet. Mange
oplever desuden bedre hukommelse, bedre koncentrationsevne og større mental klarhed. Derfor
er Transcendental Meditation et effektivt middel til forebyggelse af sygdom og fremme af sund-
hed.
STED:  Center for Transcendental Meditation
VESTERBROGADE 41 D
TID: ONSDAG den 11. november kl. 19.30
Entre på 35 kr
Alle med interesse for sundhed er velkomne.

Nærmere oplysninger fås hos
læge Henrik Vestergård
på tlf. 20 20 77 87

Annoncer
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DIVERSE INFORMADIVERSE INFORMADIVERSE INFORMADIVERSE INFORMADIVERSE INFORMATIONERTIONERTIONERTIONERTIONER
FRA FFRA FFRA FFRA FFRA FADLADLADLADLADL�S SEKRET�S SEKRET�S SEKRET�S SEKRET�S SEKRETARIAARIAARIAARIAARIATTTTT

MANGLENDE KONTINGENTBETALING
Endnu engang må  FADL konstatere, at  550 medlemmer stadig ikke har
betalt det forfaldne kontingent kr. 736,00  - for perioden l. august l998  �
31. januar  l999, på trods af at kontingentgirokortene blev udsendt i starten af september måned.
Der er derfor fremsendt endnu et rykkergirokort med betalingsfrist den 11. november l998.  Hvis
du ikke kan overskue at betale kontingentet på én gang så ring til sekretariatet, da én afdragsord-
ning altid kan aftales !

�FRIT LEJDE� � VED INDMELDELSE I FADL:
Som tidligere meddelt i MOK, afholder FADL en såkaldt �frit lejde periode� i oktober måned,
derfor overvejer du at indmelde dig i FADL, så ret henvendelse til Vagtbureauet eller Sekretariatet,
da indmeldelse i oktober måned betyder, at du ikke skal betale kontingent tilbage til immatrikulations-
tidspunktet, (dog max. 3 år).

Sidste frist for indmeldelse i FADL i forbindelse med �frit lejde perioden�,  er derfor den 30.
oktober l998, hvis du vil undgå at  betale kontingent tilbage i tiden.  Ved indmeldelse i FADL i
oktober måned, skal du blot betale kontingent for indeværende kontingenthalvår -  perioden l.
august l998 til 31. januar l999 + et indmeldelsesgebyr. Kontingentet andrager 736,- kr. og
indmeldelsesgebyret udgør kr. 50,-

KANDIDAT TIL JANUAR
Forventer du at blive kandidat til januar  ? FADL�s repræsentantskab har i starten af l998  besluttet,
at kommende kandidater kan fortsætte med deres vagtaktivitet (holdrift)  i den måned hvor kandidat-
uddannelsen afsluttes og den efterfølgende måned. Repræsentantskabet har ligeledes besluttet,
at sekretariatet kan behandle sådanne admodninger administrativt. Hvis du påtænker at fortsætte
din vagtaktivitet,  skal du rette skriftlig henvendelse til FADL�s sekretariat, hvorefter du vil opnå
dispensation i forhold til ovenstående regler.

Ugeskrift for læger:
Som FADL-medlem har du mulighed for at tegne  abonnement på �Ugeskriftet� via sekretariatet.
Prisen andrager 325,00 kr. pr. halvår og svarer ca. til kostprisen. Tilmelding skal foregå via
sekretariatet -  du opnår ikke besparelsen ved direkte henvendelse til Yngre Læger.

F.A.D.L

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETABONNEMENT TIL 450 KRABONNEMENT TIL 450 KRABONNEMENT TIL 450 KRABONNEMENT TIL 450 KRABONNEMENT TIL 450 KR
OG ADGANG TIL LÆGEFORENIN-OG ADGANG TIL LÆGEFORENIN-OG ADGANG TIL LÆGEFORENIN-OG ADGANG TIL LÆGEFORENIN-OG ADGANG TIL LÆGEFORENIN-
GENS LUKKEDE NETGENS LUKKEDE NETGENS LUKKEDE NETGENS LUKKEDE NETGENS LUKKEDE NET, DADLNET, DADLNET, DADLNET, DADLNET, DADLNET.....
Af Lone Holm, Webredaktør, DADLNET,
Lægeforeningen.

Lægeforeningen tilbyder nu alle medlemmer af FADL gratis adgang til Lægeforeningens lukkede
net, DADLNET samt mulighed for at købe et internetabonnement til 450 kr årligt.

Abonnementet er et Internet 2000 abonnement hos internetudbyderen Uni2 med mulighed for
at oprette egen hjemmeside på op til 10 MB samt gratis e-mailadresse. Der er ingen begrænsninger
på hjemmesidens brug, dvs den må godt anvendes i kommercielt øjemed.

FADL medlemmerne tilbydes samtidig et password til Lægeforeningens lukkede net, DADLNET,
hvor kun læger og nu også medicinstuderende har adgang. Foreningens net havde premiere 5.
januar 1998, og siden da har over 8.500 af Lægeforeningens 19.000 medlemmer taget imod
tilbudet om internetabonnement og adgangskoder til DADLNET.

Sådan tilmelder du dig
Udfyld tilmeldingsblanketten på næste side og indsend den til din kredsforening - adressen står
på blanketten. I løbet af ca. to uger modtager du adgangskoder til DADLNET fra Lægeforeningen
og en kuvert fra Uni2 med internetprogrammet på en CD-rom samt en installationsvejledning. På
CD-rommen ligger Explorer 4.0, Netscape 4.5, Acrobat Reader,  Quicktime, Norton Antivirus
m.m.  Hvis du allerede er koblet op til internettet og kun ønsker adgang til DADLNET, skal du sætte
kryds ved Tilbud 2, hvorefter du kun modtager brugernavn og adgangskode til DADLNET.

DADLNET
DADLNET ligger ude på internettet som en �lukket� hjemmeside, der er beskyttet med et pass-
word. Knap 8.700 læger er indtil nu tilmeldt DADLNET, men nettet vokser hurtigt, og med de
medicinstuderende som ny brugergruppe vil over 25.000 læger og studerende potentielt have
adgang til DADLNET.

På DADLNET kan du dagligt læse nyhedsresumeer af sundhedspolitisk stof fra de ni landsdæk-
kende aviser - alternativt bestille dem på e-mail, så de lander i din egen e-postkasse.  Derudover
er der adgang til en række databaser, f.x. en medlemsdatabase med Lægeforeningens medlem-
mer, en lovdatabase med mulighed for at søge i sundhedslovene, social- og sikringslovene,
forvaltnings- og offentlighedslovene, straffeloven og retsplejeloven m.m. og en on-line udgave
af Lægeforeningens kursuskatalog. Det er også muligt at downloade en elektronisk udgave af
�den lille grønne�, Lægeforeningens Medicinfortegnelsen eller give sin mening til kende i et af de
ti debatfora. Under Uddannelse kan du læse om regler på uddannelsesområdet og under Link-
biblioteket har du mulighed for at klikke dig ud på internettet til en lang række medicinske hjemme-
sider.
Krav til dit udstyr
For at køre i en tilfredsstillende hastighed på internettet anbefaler Lægeforeningen følgende:
586 Pentium Processor
16 MB-RAM
Windows 95, Windows NT eller Apple Mac
60 MB fri harddisk plads
Seriel udgang med support for 115.2 kb/s
33.6 modem

I praksis vil minimum være en computer med 486-33Mhz Processor, 8 MB RAM, Windows 3.x,
40 MB fri harddiskplads, seriel udgang med mulighed for hardware handshake og 14.4 kb/s
modem.

Hvis ovenstående har givet anledning til spørgsmål, så kontakt Lægeforeningens webmaster
Kevin Funder eller Webassistent Sara Cardel Jensen på telefon 35 44 83 55 ml. kl. 10 og 12. Hvis
du har spørgsmål vedrørende tilmelding til FADL, bedes du kontakte din lokale kredsforening.

FFFFFADL-VADL-VADL-VADL-VADL-VALGET 1998/99ALGET 1998/99ALGET 1998/99ALGET 1998/99ALGET 1998/99
Foreløbigt valgresultat

Liste A Resultat
Peter O. Svenningsen Valgt
Andreas H. Lundh Valgt
Jakob Møller Hansen Valgt
Allan Evald Nielsen Suppleant for listerne A og B
Christopher Schäfer Valgt

Liste B Resultat
Thomas Brander Valgt

Liste C Resultat
Margrethe Lynggaard Valgt
Anders Dyhr Toft Valgt
Rasmus Ripa Valgt
Mads Dalsgaard Valgt
Emil D. Bartels Valgt
Stine Sloth Valgt
Søren Gottlieb Valgt
Dines H. Sønderstrup Valgt
Morten Lauritsen Valgt

Liste D Resultat
Nikolaj B. Bak Valgt

Liste E Resultat
Peter Roy Kirkegaard Suppleant for listerne C, D, F og G

Liste F Resultat
Andreas Bjerrum Valgt
Gordon Jehu Valgt
Hans U. Andresen Valgt
Thomas Andersen Valgt

Liste G Resultat
Brian Bjørn Valgt

Liste H Resultat
Morten K. Nielsen Valgt

Der er blev afgivet 609 stemmer i alt, heraf 3 ugyldige.
Stemmeprocenten var således ca. 31 %

Og således blev det nye repræsentantskab valgt -
Tillykke!

Studenterbiblioteket
KURSUS OVERSIGTKURSUS OVERSIGTKURSUS OVERSIGTKURSUS OVERSIGTKURSUS OVERSIGT

FOR NOVEMBER OG DECEMBERFOR NOVEMBER OG DECEMBERFOR NOVEMBER OG DECEMBERFOR NOVEMBER OG DECEMBERFOR NOVEMBER OG DECEMBER
MÅNED  :MÅNED  :MÅNED  :MÅNED  :MÅNED  :

Medline -introduktion
Internet - introduktion
Cosmos og DanWeb - introduktion
KKB´s Databaser - introduktionKKB´s Databaser - introduktionKKB´s Databaser - introduktionKKB´s Databaser - introduktionKKB´s Databaser - introduktion

Uge 45 Torsdag d. 5.  november kl. 16 -17.30
Uge 46 Mandag d. 9. november kl. 16-17.30
Uge 47 Torsdag d. 19. november kl. 16-18.30
Uge 48 Tirsdag d. 24 november kl. 16-17.30
Uge 49 Onsdag d. 2. december kl. 16-17.30
Uge 50 Onsdag d. 9.  december kl. 16-17.30

Indre organer
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Vagtbureauet
SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 19/10-1998 - 25/10-1998

ma tir ons tor fre lør søn ialt             %

07-15
bestilt 3 4 3 3 5 14 9 41
udækket 0  0 0 0 0 2 0 2 5
15-23
 bestilt 15 17 12 13 18 19 15 109
udækket 0 0 0 0 0 1 0 1 1
23-07
 bestilt 19 9 17 18 28 13 15 119
udækket  0 0 0 0 0 0 0 0 0

ialt bestilt 37 30 32 34 51 56 39 279
udækket  0 0 0 0 0  3 0 3 1
dæknings %

100 100 100 100 100 95 100

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:   19/10-1998- 25/10-1998

man tirs ons tors fre lør søn ialt
ledige hold 3 4 3 3 3 1 2
arbl. vagter 7 9 5 7 7 3 5
43
planlagte vagter  18  18  18  18  18  18  18
 126
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.

Efterlysning !!!!!!!

Vi har fået en indbetaling til kontingent på kr. 786,-. Det er helt fint, men vi ved ikke hvem der er
afsender, da der intet navn står. Pengene er indbetalt på Gentofte Postkontor
den 16. oktober 1998.
Hvis det er dig bedes du kontakte Kirsten Carstens på VB.

Meddelelser fra vagtcheferne
uge 44
Træffetider
onsdag d. 28.10  klokken15-16
fredag d. 30.10 klokken 12-13
mandag d. 27.10 aflyst

Tlf. vagtchefkontoret: 3524 5404
E-mail: vc-kvb@fadl.dk

Julen og eksamen nærmer sig med hastige skridt, og før den gode stemning helt tager over, vil
vi gerne lige aflevere et par sure opstød�

I løbet af dette semester har der været en helt urimeligt høj afbudsprocent til vores kurser. Det er
uheldigt, fordi det meget sjældent kan lade sig gøre at finde nye kursusdeltagere med kort varsel
- til trods for at der er rigtig mange ansøgere fra starten af semesteret. Samtidigt er det dyrt for
foreningen at have uudnyttede pladser på kurserne Derfor: Kig lige en ekstra gang i jeres kalen-
der, før I melder jer til 117 forskellige kurser på aftenskolen eller i 4H�

Når man er på hold, er regel nummer ét, at man selv DÆKKER SYGDOMSVAGTER!!! Det er
derfor, man får det famøse holdtillæg, der gør, at vagten er ekstra attraktiv, og det nytter altså ikke
at ringe ind til vagtdamerne og vande høns. De kan ikke hjælpe jer alligevel!

Vi vil desuden gerne aflive en myte:

Vagtbureauet er ikke hverken DSB�s eller HT�s nye informationscentral.
Når man skal på vagt er man derfor selv ansvarlig for at finde vej hen til det hospital eller plejehjem
hvor man skal tilbringe otte timer. Hvis man HAR accepteret en vagt i Hillerød og tilfældigvis bor
i Hundige kan man altså ikke ringe og sige, at man alligevel ikke vil på vagt fordi der er to
omstigninger på ruten eller ventetid når man skal med toget hjem. Når man �aflyser� en allerede
accepteret vagt, får man Vagtbureauet til at fremstå aldeles uprofessionelt. Personalet i vagt-
afdelingen er nemlig hermed tvunget til at kontakte den bestillende afdelingen igen. Dette for at
aflyse eller i bedste tilfælde oplyse om, at vagten nu bliver besat af en anden FADL vagt. Derfor:
når man skriver sig op til vagt gennem FADL�s Vagtbureau, må man være parat til at afholde
vagten hos hvilken som helst af vores rekvirneter.

Derimod må man gerne sige hvor man bor, når man ringer ind på ringetiden. Personalet i vagt-
afdelingen er nemlig vældigt rare og gider godt forsøge at give én en vagt på Glostrup, hvis man
bor lige ved siden af hospitalet � hvis det altså kan lade sig gøre�

Vi har også helt almindelige oplysninger:

Hvis man er gået af et VT-flyverhold kan man godt vende tilbage igen eller søge på et andet. Dog
er der visse forholdsregler: Man skal have haft mindst 24 opskrivninger på otte måneder (og
dermed have fuldført VT-kurset). Derudover gælder det selvfølgelig, at man ikke bare melder sig
af eller på hold efter forgodtbefindende og eksamener på det studietrin man lige er på � man har
en kollegial forpligtelse overfor de andre holdmedlemmer.

Der er mange chancevagter i øjeblikket, især dag- og aftenvagter. Så mangler du lige penge til
klubbens næste store arrangement er det blot at gribe røret og ringe på 35 37 88 00. Og samtidig
er du så heldig, at du risikerer at få en lærerig vagt!

Hvis man kommer til skade på vagten: Har du løftet forkert eller er du gledet i en ble, og har du
ikke lige fået udfyldt en skadesanmeldelse ude på afdelingen, er du meget velkommen til at kigge
forbi vagtbureauet. Så hjælper vi dig med at udfylde én.

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

ANNONCER !

Hold 1502 søger 3 nye medlemmer

Holdet afholder dag og aftenvagter og nattevagter, og du skal kunne ta� 4-6 vagter pr. måned.

Kvalifikationer:  Min 300 spv-timer, god psyk.erfaring.

Du skal kunne deltage i holdmødet den 23. novber 1998, og kunne tage vagter allerede i novem-
ber måned.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 5. nov. 1998 kl. 12.00 her på VB.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Niclas tlf. 28 14 75 27.

Nyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPVNyt hjemme-SPV-hold 1702 -hold 1702 -hold 1702 -hold 1702 -hold 1702 søger to medlemmer
Holdet skal fungere omkring en mand med Huntington�s Chorea. Arbejdet vil foregå i hjemmet
for at aflaste hustruen.
Arbejdet består i at hjælpe med at give mad og drikke ved synkebesvær, hjælpe med bad, person-
lig hygiejne og toiletbesøg samt almindeligt samvær.
Vagterne ligger tirsdage og onsdage fra klokken 8.30 til 15.30.

Krav:
- Minimum 400 SPV-timer
-Stor menneskelig erfaring
-Hjemmeerfaring er en fordel
-Kunne tage vagter fra og med uge 45

Ansøgningsfrist er torsdag den 29. oktober 1998 på vagtbureauet.
Yderliger spørgsmål kan rettes til vagtcheferne på 35 37 88 00 / 35 24 54 04

INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102INTENSIVHOLD    4102
afd. 542, Hvidovre Hospital.

Vi søger 1 nyt medlem, oplæring oktober og vagter fra nov. 1998.

Vi forventer at du:
- har ca. 600 VT-timer bag dig
- har bestået farmakologi
- kan tage  6-8  vagter om måneden
- har børne VT-kursus (ikke et krav)
- er flexibel, selvstændig og engageret
- kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter
- deltager i ansættelsessamtale på afdelingen

Vi tilbyder:
- oplæring i medicingivning
- oplæring i CVVHD (kontinuerlig venovenøs hæmodialyse) oplæring iPDM (elek

troniske kardex)
- selvstændigt arbejde på lige fod med det øvrige personale

Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med 600 VT-timer vil andre
blive taget i betragtning.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 5. nov. 1998 kl. 12.00  til VB.

For yderligere info, kontakt holdleder Vagn Nørskov  tlf. 4752-7502

Nyt Dialysehold 4223 i Frederiksværk Søger 1 medlem
Holdet skal forestå hæmodialyse tre gange ugenligt, mandag - onsdag - fredag, hos en plejehjems-
beboer i Frederiksværk. Holdmedlemmerne vil blive oplært i dialyse metoden på Rigshospitalet
forud for arbejdet på bopælen. Vagterne er af 6 timers varighed og der ydes transportgodtgørelse.

Kvalifikations krav
Min. 150 VT timer, dialysetimer er ikke et krav.
Kunne afholde 4-5 vagter pr. måned også i eksamensmåneder.

Vagtbureauet
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Kunne deltage i introduktion på Rigshospitalet torsdag d.15.10.98.
Du skal være flexsibel i dækningen af vagter

Ansøgningsfrist
Torsdag d . 29. oktober 1998, kl. 14.00 på Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger
Kontakt vagtchefen på tlf. 3537 8800 / 3524 5404

Permanenthold 4402 søger 2 nye holdmedlemmer til
�intubering� i december.
2 nye medlemmer på holdet.Permanenthold 4402, et stabilt og velfungerende permanenthold på
thoraxkirurgisk intensiv RH, søger

Iøjeblikket er vi 14 på holdet, 8 kvinder og 6 mænd, som i gennemsnit tager 8-10 vagter om
måneden. Vagterne er af 8 timers varighed, ligger på hverdage som aften- og natte-vagter, samt
lørdag og søndag,  hvor vi dækker dag- , aften og nattevagter.
Arbejdet består i pasning af hjerteoperede patienter med et patientspektrum spændende fra neonatale
hjerteoperede, over coronar bypass patienter til hjerte- og lunge transplanterede.
Arbejdet er ansvarsfuldt og sælvstændigt 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 undervisning (mod
betaling), og har iøvrigt, som led i den almindelige patientovervågning, mulighed for at deltage i
subsidiært overvære operationer, angiografier, m.m.

For at blive �one of us� skal du: have haft 400 SPV-timer, 400 VT-timer og gerne, ikke
nødvendigvis, have anden intensiv erfaring; kunne tage 8- 10 vagter pr. måned (alle årets må-

neder) i et år. Efter et år vil der være mulighed for at gå �på pension�. Du skal have bestået Fase
I og det vil være en fordel, ikke nødvendigt, hvis du har børneholdskurset. Da afdelinge er stor,
er det nødvendigt at du er et tolerant gemyt der er istand til at samarbejde med det øvrige personale
i alle tænkelige og - engang imellem -utænkelige situationer. Du må påregne at skulle blive på
holdet i minimum 1½ år.

Oplæring i afdelingen: 4 følgevagter, hvoraf 2 er aflønnede.

Der bliver afholdet ansættelsessamtaler, og vi vil kontakte dig herom. Er du blevet nysgerrig og
vil høre mere om hold 4402, er du velkommen til at kontakte holdleder Lamia Bada på tlf.: 33919342

Ansøgningsfrist: Torsdag den 5. november 1998 Kl. 12.00 på VB, hvor ansøgningsblanket
forefindes.

VT-hjemmehol 4604 søger 2 nye holdmedlemmer
Vi passer en 11-årig sølvkanyle-brugende dreng på Amager, med mb. Coutzon (Cranio-fascia
dysostose).
Udelukkende nattevagter fredag og lørdag fra kl. 21.00 - 07.00 samt ferier (jul, påske, vinter/
efterårsferie).

Krav:  Min. 150 VT-timer.

Ansøgningsfrist:  Mandag  den 2/11-1998 kl. 12.00 til VB.

Yderligereoplysninger:  Holdleder Nahid 43 46 39 52

Vagtbureauet & 3. Sem.
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SÅ UDKOM DE SGU�...SÅ UDKOM DE SGU�...SÅ UDKOM DE SGU�...SÅ UDKOM DE SGU�...SÅ UDKOM DE SGU�...
Mikrobiologi
Længe ventet � vi håber, at bogen lever op til forventningerne:
Høiby (red.): Basal og klinisk mikrobiologi, 2. udg., 1998, 543 s., indb., kr. 548,00

Psykiatri
Helt ny bog:
Vestergaard & Sørensen: Psykiatri � en lærebog i voksnes psykiske sygdomme, 1. udg., 1998,
304 s., indb., kr. 298,50

Ortopædkirurgi
Sneppen (red.): Ortopædkirurgi, 4. udg., 1998, 683 s., indb., kr. 665,00

Mobiltelefoner � endnu laver pris på �cash telefoner�
Pr. dags dato (26.10.98) falder prisen på Telias cash telefon til kr. 295,00 � tidligere var prisen kr.
395,00.

I.M.C.C.

IDE-BANK IMCCIDE-BANK IMCCIDE-BANK IMCCIDE-BANK IMCCIDE-BANK IMCC

Kære aktive og ikke-aktive IMCC�er. Nu har I alle
muligheden for at have indflydelse på hvordan
IMCC som helhed fungerer. Skriv til vores ide-bank
med ris og ros, forslag til forbedringer, gode idéer til
aktiviteter, information om organisationer vi kan sam-
arbejde med m.m.

Adressen er ide-copenhagen@imcc.dk

Skriv og hjælp os med at gøre IMCC til en organisation der varetager alle medicin studerendes
ønsker bedst muligt.

Kærlig Hilsen
IMCC

KÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNAKÆRE INTERNATIONALETIONALETIONALETIONALETIONALE
KONTKONTKONTKONTKONTAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONERAKTPERSONER
Med nogen forsinkelse, desværre, er vores Meddelelser
Oktober 1998 nu
lagt ind på hjemmesiden, http://www.ku.dk/sa/inter/
Overskrifterne er:
Ny struktur i Undervisningsministeriet
EU nyt
Socrates/Erasmus: Den institutionelle ansøgning 1999-2000
Socrates/Erasmus: Tematiske Netværk
Euro-Mediterrenean Cooperation
NorFA
Forskning: EU�s Femte Rammeprogram: Info-møde
Europæisk Forskning, COST og EUREKA, pjecer
Stipendier
Kulturaftalestipendier 1999-2000, revideret opslag
Jean Monnet Fellowships 1999-2000
Stipendier for EU-studerende til Asian Institute of Technology (AIT)
Bangkok
Konferencer
EAIE konferencen, Stockholm, 22.-24 november 1998
International Priskonkurrence
The Euroclear Euro Grant 1999-2002.
Med venlig hilsen

Bente Pedersen, e-mail: bep@adm.ku.dk
The University of Copenhagen, the International Office, Fiolstræde 24,
P.O.B. 1143, DK-1010 Copenhagen K, Tel. +45 35 32 39 02, Fax +45 35 32
39 00

DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!DUE TO PUBLIC DEMAND!
IMCC Exchange-gruppen har nu for at forbedre sin kommunikation med de studerende lavet
faste åbningstider hvor I alle kan komme få svar på alle de spørgsmål som der altså ikke er andre
end os der kan svare på. Startende allerede fra i dag er tiderne som følger:
Lige uger   : onsdage 12-14
Ulige uger  : onsdage 16-18
Selvfølgelig som altid i bygning 9.2.2.

På Exchange-gruppens vegne
KH
Baradas

IMCC SØGER ITIMCC SØGER ITIMCC SØGER ITIMCC SØGER ITIMCC SØGER IT-CHEF-CHEF-CHEF-CHEF-CHEF

Har du flair og interesse for computere, netværk og internettet? Har du lyst til at deltage aktivt i
IMCC�s arbejde? Har du lyst til at arbejde frivilligt sammen med en masse andre super sjove og
flittige stud.med�ere? Det betyder intenting om du er på 1. eller 10 semester eller om du intet i
forvejen ved om IMCC. Hvis ovenstående har din interesse så skriv til mig på:
tamsmark@stud.mdb.ku.dk

På vegne af IMCC
Thomas Hjuler Tamsmark

PRÆKLINISK OPHOLD VINTEREN 1998:PRÆKLINISK OPHOLD VINTEREN 1998:PRÆKLINISK OPHOLD VINTEREN 1998:PRÆKLINISK OPHOLD VINTEREN 1998:PRÆKLINISK OPHOLD VINTEREN 1998:
Har du lyst til :
- at opleve hverdagen på et dansk hospital ?
- at se med egne øjne om virkeligheden passer med bøgernes støvede verden ?
- at prøve kræfter med dit fremtidige job ?

Er dette lige dig, så skulle du tage med IMCC på præklinisk ophold på et sygehus på Sjælland eller
Bornholm. Opholdet varer 14 dage og foregår på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.

Vi plejer at kunne tilbyde ophold på følgende sygehuse :
- Bornholm
- Holbæk
- Kalundborg
- Køge
- Nakskov
- Nykøbing Falster
- Næstved
- Stege

Er du interesseret, kan du skrive en seddel med navn, adresse, tlf., det ønskede sygehus samt en
14-dages periode i december eller januar, som kan afleveres på IMCC-kontoret (senest den 6/11-
98). Opholdet koster 350 kr., hvoraf  75 kr. returneres ved aflevering af en rapport om opholdet.
Indbetalingskort fås på IMCC�s kontor, eller pengene kan indbetales på giro 6 07 62 62. Tilmel-
dingen er bindende, og pengene returneres kun, hvis et ophold ikke kan arrangeres, ved sygdom
samt ved reeksamen.

Vil du høre mere om præklinisk ophold eller kunne du tænke
dig at være aktiv i gruppens arbejde, kan du ringe til os :

Carina  - 38889854            Line     - 35838733

SKRIV OSVSKRIV OSVSKRIV OSVSKRIV OSVSKRIV OSVAL II I AFRIKA!AL II I AFRIKA!AL II I AFRIKA!AL II I AFRIKA!AL II I AFRIKA!
Der åbnes nu mulighed for at skrive OSVAL II-projekt på
Rehabiliteringscentret for torturoverlevere (RCT) samt
evt. udsendelse til et traumecentre i Sydafrika eller
Uganda.

Projekt skal udarbejdes sammen med RCT og det pågældende traumecenter, og vil bestå i en
forberedelsesdel og en udsendelsesdel. RCT vil naturligvis bistå med vejledere.
Forberedelsesdelen kræver at studenten afser tid til undervisning i relevante emner og metoder
samt forberedelse af projekt i semestret op til udsendelsen. Dette vil foregår på RCT her i Køben-
havn.
Udsendelsesdelen er planlagt til ca. 4 uger på det valgte traumecenter, hvor undersøgelserne eller
dataindsamlingen foregår.
Projektet færdiggøres når man er vel tilbage i Danmark.

Det forventes at man som ansøger er engageret, interesseret, og færdig med 9.sem ved udsendel-
sen. Der vil max. blive sendt 4 studerende afsted pr. rotation. Ansøgningsfrist for udsendelse i
sommeren 1999 er den.15/2 1999.

Det bør bemærkes at RCT holder VKO-endagskursus om tortur den 9/11 1998, hvor man vil
kunne danne sig et indblik af muligheder og problemstillinger.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Rune Aabenhus på e-mail: aabenhus@mdb.ku.dk
eller scorp@imcc.dk, eller besøg SCORP-standen på IMCC dagen den 4. november

Venlig hilsen SCORP (standing commitee on refugees and peace)

Basisgrupper
GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL.GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL.GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL.GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL.GIM INDBYDER TIRSDAG D. 10/11 KL.
16.30 TIL FOREDRAG16.30 TIL FOREDRAG16.30 TIL FOREDRAG16.30 TIL FOREDRAG16.30 TIL FOREDRAG:::::
Shamanismens syn på sundhed og sygdom.
  Foredragsholder er antropolog Jonathan Horwitz, som har praktiseret shamanisme i mere end
20 år.
  De fleste forbinder oftest ordet shamanisme med indianere eller eskimoer, men den shamanistiske
praksis og dens bevidsthedsændrende teknikker er imidlertid kendt i de fleste kulturer verden
over, - også Norden har en gammel shamanistisk tradition.
  Tidligere var den shamanistiske praksis ofte den eneste benyttede (og tilgængelige) behandlings-
form i tilfælde af sygdom. Kendskabet går for de fleste kulturer så langt tilbage som 6-8.000 år,
eller længere, men har inden for de sidste 20 � 30 år oplevet en fornyet renæssance.
  I foredraget vil Jonathan fortælle om både teori, egne og andres erfaringer med shamanistiske
helbredelsesmetoder.
  Ved tilstrækkelig interesse, vil GIM eventuelt senere afholde et weekendkursus til introduktion
i de grundlæggende shamanistiske ideer og teknikker.
Foredraget foregår i lok. 1.2.66  Panuminst.

Indre organer
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Filmklubben P8'n
præsenterer

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klok-
ken 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 Studenter-
klubben � og på lærred. KOM GLAD !

En film af Fellini

Casanova
Torsdag den 29. oktober kl. 20.00

Hvert halve år skal der være en klassiker på
programmet! Denne gang gælder det
mesterinstruktøren Federico Fellini's ver-
sion af den klassiske historie om kvinde-
bedåreren og libertineren Casanova (her
spillet af Donald Sutherland, før han blev
gammel!).

   Denne storfilm vises i 16 mm format.
   Kom og oplev den fortættede stemning, bliv ført
   tilbage til det  18. århundredes romantik.

SIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDESIMS-MØDE
For medlemmer og interesserede ikke-medlemmer
den 2. november 1998 klokken 1600 i 1.2.15

På mødet skal vi diskutere:
· Tilbagemeldinger fra allerede afholdte arrangementer
· Idrætspsykologi
· Knæ-, ankel-, skulderskadekurser
· Julefrokost (Martin H, Christina T)
· Foredrag om doping
· Ugentlig idræt
· Ideer til og tilbagemeldinger om arrangementer i foråret:
· Muskeltræning � Louise
· Højdefysiologi/ Bolivia � Christian
· Eliteidrætsfolks brug af alternativ behandling (evt. med GIM) � Rune
· Besøg på testcenter � Martin
· Idrætsimmunologi � Katja/ Jonas
· Klatrevæg og evt. skovtur � Louise

Mød glad op med et åbent sind�

På vegne af SIMS,
Claus og Jonas

Scorebogsnyt
SCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYTSCOREBOGSNYT

Dette indlæg er skrevet mandag eftermiddag FØR vores kl. 16-18 deadline
er overskredet. Jeg håber at alle hold har fåpet hentet deres billede og
sendt deres adressseliste til mig. Hvis alt er i orden skulle bogen være
i trykken når dette læses. Hvis det viser sig at der er nogle hold der
mangler at hente billede (ja i ved vel selv hvem i er) må vi jo udskyde
trykningen et par dage. Men bogen skulle gerne kunne hentes i klubben om
små 3 uger.

På vegne af scorebogsgruppen
Bent         Bent@mdb.ku.dk

HALLO HALOL HLAOL!!HALLO HALOL HLAOL!!HALLO HALOL HLAOL!!HALLO HALOL HLAOL!!HALLO HALOL HLAOL!!
Hold 204. Husk nu at der er tutormøde (ja � allerede) fredag d. 30/10 kl. 12.15 nede i klubben.

Med kærlig hilsen Jakob

Tutornews

SE HER!!!
Lotte Madsen har har vundet en award for den bedste side med Fox Terrier.

TILLYKKE Lotte, det var godt gået.
PS. Siden er bestemt også et kig værd  http://www.lovisti.dk

Ugens-nettips
Læse du patologi og synes at faget er lidt tørt og gerne så
lidt kolorit i faget,
Så er der hjælp på websiden : www.le.uk/pathology/teach/VA/titlpag1.html
På denne web side, som er lavet for medicinske studenter på Lester University, kan man afprøve
sin kunnen, idet der foreligger forskellige cases. For hver case får man oplyst en sygehistorie,
parakliniske data og kan så vælge hvilkespicifikke obduktionsfund, man vil have. Her bliver man
så først præsenteret for et fint makroskopisk billede, og med musen kan man pege på forskellige
snitflader, hvorefter man ser dette. Man kan også vælge mikroskopiske præparater fra de pato-
logiske fund.
Det er en klinisk indfaldsvinkel som jeg savnede, dengang jeg læste og jeg kan kun anbefale at
man bruger lidt tid på denne side, hvis man læser patologi. Det erstatter på ingen måde tiden man
skal bruge på studiesalen, men er et godt supplement.

God fornøjelse
Læge Niels J. Johansen

Indre organer
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MØD OP TIL EFTERÅRETS STORE ARRANGE-MØD OP TIL EFTERÅRETS STORE ARRANGE-MØD OP TIL EFTERÅRETS STORE ARRANGE-MØD OP TIL EFTERÅRETS STORE ARRANGE-MØD OP TIL EFTERÅRETS STORE ARRANGE-
MENTMENTMENTMENTMENT

AMERIKANSKE BILLEDER ´98 - ved Jacob Holdt
ONSDAG d. 28. OKTOBER kl. 16.00 til ca. 20.00
I EINAR LUNDSGAARD AUDITORIET
GRATIS ADGANG
I PAUSEN SERVERER VI PIZZA OG SODAVAND
LÆS MERE OM JACOB HOLDT OG HANS AMERIKANSKE
BILLEDER PÅ :
www.american-pictures.com

VI SES !!!  MED VENLIG HILSEN STUDENTERBIBLIOTEKET

Jaaaaaaaaaa, så dukkede der sgu endelig et digt op. Det er såmænd vores egen ekspert i
astrologi, Kris, der har været produktiv. Mange tak til ham. Hvis nogen skulle have lyst til at
analysere det og sende os resultatet, står det dem helt frit for. Men husk, Kris� mind works in
mysterious ways.

red./STA

uniformsastronaut

interkontinental tankvogn
bom
kan ikke høre noget
går mod for meget

lyserød flæsepoliti med brag
konstant opmærksom flagstang
katabom

Ugens digt

skrivebordsamatører er nuttede
ikke spille bridge med lys i navlen
kan ikke mere
skulle det gå
håndgranat sprænges mod nye tider
katakatabom

lysthammer spiller jazz
kraftfuld i splattet
katakatakatabom

af:kris

Studenterklubben

STUDENTERKLUBBEN  INFOSTUDENTERKLUBBEN  INFOSTUDENTERKLUBBEN  INFOSTUDENTERKLUBBEN  INFOSTUDENTERKLUBBEN  INFO
Vi kører nu på 2 uge med åbningstid allerede klVi kører nu på 2 uge med åbningstid allerede klVi kører nu på 2 uge med åbningstid allerede klVi kører nu på 2 uge med åbningstid allerede klVi kører nu på 2 uge med åbningstid allerede kl
11:00. Så kom glad, kom frisk11:00. Så kom glad, kom frisk11:00. Så kom glad, kom frisk11:00. Så kom glad, kom frisk11:00. Så kom glad, kom frisk
Halloween fest på lørdag fra klokken 21.30. Billetter á 40
kr. kan købes i baren i klubben hele ugen.
Husk at der ikke er adgang uden billet. Som noget helt
nyt vil vi bruge selvlysende armbånd istedet for stempel
som adgangstegn.
Kjærligst
Husgruppen

HALLOWEEN FEST PÅLØRDAGHALLOWEEN FEST PÅLØRDAGHALLOWEEN FEST PÅLØRDAGHALLOWEEN FEST PÅLØRDAGHALLOWEEN FEST PÅLØRDAG
KL 21.30KL 21.30KL 21.30KL 21.30KL 21.30

Sjov & Digte


