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Skal man vaccinere mod ganske almindelige børnesygdomme som
mæslinger, fåresyge og røde hunde?

Flere og flere afviser det tilbud, det offentlige giver.
Hvad er rigtigt, hvad er forkert - i forhold til folkesundheden?

Bør man overhovedet have ret til at fravælge vaccination?

IMCC inviterer til offentlig høring mellem tilhængere og modstandere:
Onsdag d. 27. oktober kl 16.00

 i Lundsgaard Auditoriet.
-læs mere inde i bladet��

Høring om tilslutning til MFR-vaccinen.
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2100
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder 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 føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-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 data-
studiesalen.

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 ind-
læg 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“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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 Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, 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: Personalekantinen, bygning 60
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 MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: IMCC

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 7, årgang 32 udkommer
12.00 6 sem HR
16.00 1 sem HR

Torsdag:
20.00 P8'n viser "Dead Man"

Fredag:
14.00 4 sem HR

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE MEN IKKE I DENNE
UGE!!! & 2 sem HR
17.00 3 sem HR

Tirsdag:
12.00 5 sem HR
16.00 Fase II fest planlægningsmøde i
Klubben

Denne redaktion

MOK

Kris Gordon Jon LA
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Redaktionelt
Ingen MOK i næ-
ste uge!!!
På grund af efterårsferien, som vi
jo næsten alle er så heldige at

have, udkommer MOK ikke i næste
uge, der som bekendt kaldes uge
42.
Vi er tilbage ugen efter.
God ferie.
Mvh
MOK-red/Jon

MOK PÅ WWW
MOK er klar på nettet allerede
tirsdag morgen på:
WWW.studmed.ku.dk/mok

KONTROL AF EKSAMENS-
TILMELDINGER

Nu er alle eksamenstilmeldinger til vintereksamen
1999/00 indtastet på edb. De studerende, der ønsker
at kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger
korrekt, kan 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 til-
meldinger der.
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.
Har I indvendinger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret senest
mandag den 11. oktober 1999.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation.
I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, 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 indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.
Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 563 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB, hvil-
ket svarer til ca. 10% af alle eksamenstilmeldinger.
Disse tilmeldinger kan også ses på samme WWW-
adresse og de samme lister, som de ”almindelige”
tilmeldinger.

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

Styrende Organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35327085
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 3532
7093 (evaluering, holdsætning på 1. og 7. seme-
ster, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns
Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
Afsoun Malakoti-Fard, studentersekretær
Træffetid: onsdag 15.15-16.15

NYTTIGE OPLYSNINGER
På Studie- og eksamenskontoret får vi ofte en masse
spørgsmål og henvendelser, som vi har prøvet at
samle sammen og bringer samtidig svarene:

Afmelding
Fra og med sommereksamen 1999 er afmeldings-
fristen blevet ændret fra 10 til 5 hverdage (læs: ar-
bejdsdage). Eksamensdagen tæller ikke med!

E-mail til eksamenskontoret
Du kan kontakte eksamenskontoret på email på føl-
gende adresser:
Jytte Bjarnholt (jyb@adm.ku.dk), Julie Barslev
(jba@adm.ku.dk), Pia Ibsen (pib@adm.ku.dk) og Mi-
chael Sørensen (mso@adm.ku.dk).

Indtegning
Ved indtegning til eksamen behøver du ikke længere
at fremvise årskort, da vi selv kan kontrollere dette
i vores eksamenssystem. Hvis du har en dispensation
til den eksamen, som du tilmelder dig til skal du dog
medbringe og fremvise denne.
Hvis du ikke kan nå at komme og tilmelde dig i
åbningstiden kan du eventuelt sende tilmeldingen til
os eller lægge den i postkassen (hænger lige udenfor
eksamenskontoret), som bliver tømt hver morgen.

Se dog i øvrigt opslagene om indtegning i MOK og
Universitetsavisen inden hver indtegning.

Navneændring
Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere dit årskort med dit gamle navn på for
at få udstedt et nyt.

Postkasse ved eksamenskontoret
Hvis du ikke har mulighed for at komme ind på Stu-
die- og eksamenskontoret i åbningstiden kan du afle-
vere lægeerklæringer o.l. til os i postkassen (som
hænger lige udenfor kontoret). Vi tømmer den hver
morgen.

Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt.

Selvbetjening på WWW
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.

SU-spørgsmål
Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom der står, at du skal kontakte
dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiol-
stræde dit uddannelsessted (de tager sig af al SU-
administration for alle universitetets studerende).

Tilmelding/afmelding til undervisning
Al tilmelding og afmelding af undervisning foregår
for FASE I-studerende hos studiesekretærerne på
Panum og FASE 2-studerende hos kliniksekretærerne.
Du kan i dit lektionskatalog se kontaktpersonerne
for de enkelte semestre.

Udsendelse af eksamensbreve
Eksamensbreve udsendes som regel 8 dage før eksa-
men. Har du derfor ikke fået noget eksamensbrev på
ugedagen før eksamen bør du kontakte Studie- og
eksamenskontoret, så vi kan opklare hvorfor du ikke
har fået noget brev. Det skal dog bemærkes, at de
labels vi sætter på eksamensbrevene ofte er udskre-
vet 1-2 måneder før vi udsender brevene, så hvis du
er flyttet i mellemtiden skal brevene først omsendes
af postvæsenet.

WWW
Studie- og eksamenskontoret for medicin har udar-
bejdet en hjemmeside for medicinstuderende,
som her kan finde diverse informationer af forskellig
art fra og om Studie- og eksamenskontoret. Den
ligger på adressen:

www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

På vegne af Studie- og eksamenskontoret
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk

Har du eventuelle flere spørgsmål er du velkommen
til at kontakte Studie- og eksamenskontoret.
Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

MOK & STUDIET
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Træffetider i efteråret 1999

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

Mandag 10 - 11 11 - 14 Margit Bak Skousen

15.30-18.30 Maria Salling Rasmussen (ingen træffetid i uge 41, 42
pga. ferie)

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

14 – 15 15 – 18 Palle Rasmussen

Primær international vejleder
Dag / dato. Træffetid. Telefontid. Vejleder. Bemærkning.

Torsdag 16 - 19 15 - 16 Christian Heilmann

OBS !
Christian Heilmann behandler primært sager vedrørende udlandsophold ( ECTS og 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
Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til

STILLINGSOPSLAG

1 stilling som
studievejleder ved medicin

Ved studievejledningen for medicin vil der pr. 30.
november 1999 være 1 stilling at besætte.

Den første måned er arbejdsbyrden på cirka 20 ti-
mer. Herefter bliver den ugentlige arbejdstid på ca.
15 timer ugentligt.
Arbejdet aflønnes efter overenskomst mellem Finans-
ministeriet og Fadl / SUL, p.t. 141,03 kr. i timen
plus feriepenge.
Studievejledningen fungerer som en gruppe på nor-
malt 6 vejledere, som alle er stud. med.’er.

Arbejdstiden er fordelt som træffetider, møde-
deltagelse og forberedelse. Arbejdet består i vejled-
ning i faglige og sociale spørgsmål af kommende og
nuværende studerende vedrørende bl.a.:
* Tilrettelæggelse af individuelle studieforløb,
herunder evt. afvigelser fra gældende studieordninger
(dispensationer, tidsfrist forlængelser, orlov mv.)
* Ændringer i gældende bekendtgørelser og

studieordning
* Studie relevante sociale og økonomiske for

hold
* Meritoverførsel fra andre studier
* Opsøgende vejledning
* International udveksling

Endvidere vil arbejdet indebære deltagelse i møder
under studienævnet ved behandling af dagsordens-
punkter, der kan relateres til studievejledningens
arbejdsopgaver. Arbejdet indebærer en del meget
personlig vejledning, hvorfor ansættelsen indebærer
tavshedspligt.

Stillingen kan søges af stud. med.’er ved fakultetet.
Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har kend-
skab til forhold i og omkring universitetet samt på
øvrige ansættelser og aktiviteter før som efter opta-
gelsen på studiet.
Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i studiet
(midten af Fase I, dog med minimum 1. studieår

GRAVID?

Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at
komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i
den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.
Holdsætning
Det er muligt at opnå dispensation til at dele et
semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde
midt i et semester, kan du fordele semesteret over
to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt,
kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så
du har mere tid til din nyfødte.
Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.
Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 15. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.
Eksamen
Er du gravid kan du få ekstra tid til skriftlige eksa-
mener ved at forevise vandrejournal på eksamens-
kontoret. Der gives ½ time ekstra til alle skriftlige
eksamener. Du kan søge dispensation såfremt du
mener der bør tages andre særlige hensyn under ek-
samen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke
muligt at få arrangeret særlige eksamener p.g.a.
graviditet.
Statens Uddannelsesstøtte
Studerende der får barn under en videregående ud-
dannelse, kan få ekstra SU.  Moderen kan få 12 klip
som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan
få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3
måneder for faderen enkeltklip sammen med  almin-
delige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder
for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde
bruger du af dine normale studieklip og bliver forsin-
ket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig
består dine eksaminer.
Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.
Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 17.619,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.
Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.
Med venlig hilsen
Studievejledningen

bestået eller tidlig Fase II), da et længerevarende
ansættelsesforhold er vigtigt.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere. Arbejdsopgaverne forde-
les i gruppen, og det er muligt at planlægge sit ar-
bejde så stillingen kan bestrides sideløbende med
ens studium. Du skal dog være indstillet på at arbej-
det kan betyde at du bliver studietids forlænget. Der
gives kun 5 ugers ferie, af hvilke 3 kan afholdes i
sommerferien, dog ikke august.
I de første par måneders ansættelse vil arbejdet
blive tilrettelagt med introduktion til vejledning,
arbejdsopgaver, regler etc. Desuden kan du som vej-
leder påregne deltagelse med løn i Undervisningsmi-
nisteriets studievejleder uddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder. Ansættelses samtaler vil blive afholdt mid-
ten af november.

Ansøgninger stiles til:
Sekretariatschef
Ebbe Trærup
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest tirsdag
d. 2. november 1999 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejlederne på samme adresse eller på
tlf. 35 32 70 91.

dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning er
henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en
god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen
redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisnin-
gen.

STUDIET
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FORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/
95

Følgende gælder alle studerende:
1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det
som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundt-
lig).
2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have bestået
kemi for at blive holdsat på 4. semester.

Følgende gælder studerende som er optaget fra
sommeren 1994:
1. Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I efter 6 år.

Eksamen i skriftlig cellebiologi og spot
1. Fra vintereksamen 1994/95 skal disse to eksami-
ner bestås i samme eksamenstermin (incl. syge/
reeksamen). Dette betyder at hvis du består den ene
og dumper den anden, skal du op i begge eksaminer
igen.

Hvis du er i tvivl om indtegningskrav til dine til-
meldte eksaminer, så slå op i studiehåndbogen 1998
i Annex II. Der finder du den ændrede studie- og
eksamensordning. Du kan selvfølgelig også kontakte
studievejlederne.

Fase I

1-ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1.
års eksaminer.

Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

KLINISK GRUNDKURSUS 3.
SEMESTER

Klinisk grundkursus afvikles i efterårssemestret 1999
i december og januar og ikke i maj og juni, som
beskrevet i lektionskataloget. Dvs. at halvdelen af
holdene har kursus i december og den anden halvdel
i januar.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold,
f.eks. i sommerferien eller på et provinshospital, kan
det meritoverføres, så man fritages for det kliniske
grundkursus. IMCCs prækliniske ophold kan godken-
des, eller man kan selv arrangere et ophold på et
hospital. Opholdet skal være af to ugers varighed på
en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal
være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i
dagvagt.

Der må ikke arrangeres ophold på universitets-
hospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse.
Du kan afhente en attestationsblanket i studienævns-
administrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge
som dokumentation for gennemført klinikophold.

Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man
afmelde sin plads på det kliniske grundkursus, da
det koster mange ressourcer at oprette flere hold
end der reelt er brug for. Du skal være sikker på, at
du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til
at søge om gentagelse af den kliniske undervisning,
hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ophol-
dene er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Annette
Jørgensen inden du afmelder dig.

Det kliniske ophold skal være godkendt senest inden
tilmelding til eksaminerne på 6. semester.

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen
ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i postkassen
samme sted senest fredag den 8. oktober kl. 12.00.

3.SEM. JULEFROKOST
Hallo alle fra 3. Semester
Så er det snart vi julefester
Skriv det straks i din kalender
Så det ikke lige hænder
At du ikke komme kan
Og se en rigtig julemand

Det er den 4. december
Glem det ej - REMEMBER

Hvis man ønsker at bytte periode, skal man have en
at bytte med. Der kan ikke byttes med studerende,
der afmelder deres holdplads. Begge studerende skal
underskrive byttesedlen, der afhentes på opslagstav-
len ved lokale 9.1.41. Det vil være en hjælp, hvis
byttesedlerne afleveres før holdsætning (dvs. senest
fredag den 8. oktober), men der vil også være mulig-
hed for at bytte umiddelbart efter at listerne er
slået op ultimo marts. Sidste frist for at bytte vil
blive opslået senere.

De endelige holdlister hænges op i slutningen af ok-
tober/begyndelsen af november.

Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkur-
sus kan rettes til Annette Jørgensen, lokale 9.1.41.

Fase II
VELKOMMEN TIL LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske kliniske
færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd), iv-adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man kan også
øve undersøgelsesteknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på
dukker, så hvis man vil øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen (ellers har man ingen at øve på). For
at kunne øve i laboratoriet forudsætter det at man har modtaget undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme på
internettet og at benytte et af vores undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhandlende kliniske
undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som indenfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt. råder vi
over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium, Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol. Bøgerne kan
lånes til brug i LKF’s læsepladser mod deponering af studiekort. For yderligere information om PC-salen og
biblioteket opfordrer vi til at I møder op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme afsnit.
Det er måske på tide at fortælle hvor LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-bygningen i afsnit
5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne 8-20 9-17
PC-salen 13-20 9-17
Laboratorierne 16-20 9-17

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester foregår gennemsyn af egne videoer indenfor åbningstiderne for
PC-salen - det vil sige kl 13-20 på hverdage og kl 9-17 i weekender.
 NB: Husk altid studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage samt hele
weekenden foregår indgang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen.

Kurser i LKF i efteråret 1999

Dato Tidspunkt Kursus          Tilmeld

141099 16.00-17.30 IV-adgang       150999
141099 18.00-19.30 IV-adgang       150999
211099 16.00-17.30 Kateter (mand)220999
211099 18.00-19.30 Kateter (mand)220999
281099 16.00-17.30 IV-adgang       290999
281099 18.00-19.30 IV-adgang       290999
041199 16.30-19.00 Genoplivning   061099
091199 16.30-19.00 Genoplivning   131099
111199 16.00-17.30 Sutur          131099
111199 18.00-19.30 Sutur          131099
161199 16.30-19.00 Genoplivning   201099
181199 16.00-17.30 Sutur          201099
181199 18.00-19.30 Sutur          201099
231199 16.30-19.00 Genoplivning   271099
251199 16.00-17.30 Sutur          271099
251199 18.00-19.30 Sutur          271099
021299 16.00-17.30 Sutur          031199
021299 18.00-19.30 Sutur          031199
091299 16.30-19.00 Gynækologi     101199
161299 16.30-19.00 Gynækologi     171199

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase
II. Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage
ml kl. 13-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man
tilmelder sig jo større er chancen for få plads idet
holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til
hvert kursus og de sidste 4 står derved standby
ved eventuelle afbud. Hvis man har tilmeldt sig et
af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde
afbud vil man få karatæne for deltagelse i øv-
rige kurser resten af semesteret!

STUDIET



6
OSVAL II FORSIDER

Den 4. oktober udløb afleveringsfristen for forsider
til efterårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis du
forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.

FASE II FEST
Vi prøver en gang til. Første møde samlede 5 menne-
sker inklusive initiativtagerne, samt ikke fremmødte
gode intentioner, hvilket næppe er nok til at arran-
gere en fest for fase II. Festen er den lørdag den 20.
November.
Det nye møde bliver tirsdag den 19/10 kl. 1600 i
klubben.
Kom og vær med, hvis du har en verdensklasse-ide til
en bar, hvis du gerne vil være Praktiske Gris eller
hvis du bare gerne vil ta´ en bar- eller dørtjans.
Med rar hilsen Nana, Thy og Johan.

oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

Bøger
2 NYE BØGER FRA FADLS
FORLAG
ER UDKOMMET.

DERMATOLOGI
OG VENEROLOGI
K. Weismann, CS Petersen, T
Menné, FG Larsen, GL
Skovgaard.

Bogen giver en systematisk og
grundig gennemgang af hud-
og kønssygdomme. De enkelte
sygdomme omtales konse-
kvent under overskrifterne:

ætiologi, klinik, diagnose, og behandling. Rigt illu-
streret med mange farvebilleder og figurer. Som en
bonus følger en CD-rom med fotos af de mest rele-
vante eksempler.
3. udgave 1999, indbundet, 356 sider, kr.
425.-

SUPPLERENDE ATLAS PÅ CD-
ROM.
Vejledning til brug af CD-rommen kan læses i
D:\vejledning.html.
Ellers åbn eksisterende IE-browser og søg via denne
filen index.html.

RETSMEDICIN
OG MEDICINAL-
LOVGIVNING
Jørn Simonsen

Siden 1962 har denne bog
været lærebog i retsme-
dicin. Denne 9. udgave er
selvfølgelig helt up-to-
date.
Som titlen indikerer, in-
deholder bogen også
medicinallovgivningen,
der tidligere var en selv-

stændig bog. Alt relevant tekst på området er såle-
des samlet i en bog.

9. udgave, 1999, Indbundet, ca. 400 si-
der, kr. 419.-
Besøg også vores hjemmeside på www.fadl.dk/
forlag

Annoncer

MEDICINSK FORSØG OM KLØE
Raske forsøgspersoner søges

Kløe er et hyppigt forekommende og ofte meget
generende symptom ved hudsygdomme. Årsagerne
er vidtgående ukendte. Ved forsøget undersøges,
om flere forskellige, mulige kløeudløsende stoffer
ved indsprøjtning i huden kan udløse kløe på
injektionsstedet. Den ene underarm sammenlig-
nes med den anden, idet der på denne i små felter
er fremkaldt en hudirritation ved kontakt med et
sæbestof (laurylsulfat) i 24 timer forud. Injektio-
nen i huden svarer til en tuberkulintest og medfø-
rer forbigående ubehag. Forsøget udføres ved Der-
matologisk afdeling, Kbh. Amtssygehus i Gentofte
som en aktivitet af hudfarmakologisk delcenter
(sammen med Dermatologisk Forskningsafd.; Løv-
ens Kemiske Fabrik; Klinisk farmakologisk enhed,
Kbh. Amtssygehus i Gentofte og Farmaceutisk
Højskole).
Forsøget kræver 2 fremmøder af 1 hhv. 5 timers
varighed. Der ydes vederlag for ulempe - i alt 1000
kr.
Dersom du er rask og ønsker nærmere informa-
tion, kontakt da Jens Schiersing Thomsen (tlf: 44
94 58 88 lokal 2936).
Med venlig hilsen
Jens Schiersing Thomsen, læge
Dermatologisk afd. K, Kbh. Kbh. Amtssygehus i
Gentofte

ER DU BIRKEPOLLEN-
ALLERGIKER?

Hvis
du får astma i birkepollensæsonen (april/maj) el-
ler
din høfeber ikke er til at holde nede  med almin-
delig håndkøbsmedicin,
så er du kandidat til  vaccinationsbehandling
(allergenspecifik immunterapi) som udføres på
allergiklinikken på Rigshospitalet.
Vi skal netop til at starte et projekt med formålet
 at undersøge, hvorfor vaccinationsbehandlingen
virker, for det ved man nemlig ikke.

Hvis du er interesseret, så ring og hør nærmere.
jeg kan nås på
tel 3545 7555 eller 3545 7515,
RH afsnit 7511

Med venlig hilsen
Uffe Bødtger, læge, projektansvarlig,

ER DU RYGER ELLER EX-
RYGER
Vi gennemfører et forsøg på Bispebjerg Hospital
for at belyse, hvordan nikotin og rygning påvirker
ilttension, stofskifte og blodgennemstrømning i hud
og underhud.

Vi skal bruge 16 raske forsøgspersoner (8 rygere
og 8 ex-rygere).
Forsøget varer en hel dag og foregår på Sår-
centeret, Bispebjerg Hospital (mellem d. 18. okto-
ber og d. 12. november 1999)

Hvem kan vi bruge:
·Du skal være ryger (ca. 20 cigaretter dagligt)
eller
·Du skal være ex-ryger og tidligere have røget ca.
20 cigaretter dagligt
og
·Du skal være mand
·Du skal være mellem 18 og 40 år
·Du må ikke bruge nikotinsubstitution
·Du må ikke have en kronisk sygdom under medi-
cinsk behandling
Når undersøgelsen er slut får du et vederlag for
svie og smerte på 1000 kr. (ej skattepligtigt).
Nærmere information fås ved henvendelse til
Laborant Rikke Roel
H:S Videncenter for Sårheling
Bispebjerg Hospital
Tlf.: 35 31 27 63

TURNUSBYTTE
Haves: Fyns Amt

Ønskes: Københavns Amt, H:S, Frederiksborg Amt
Roskilde Amt

Turnusblokken er til afvikling efter bestået em-
bedseksamen vinteren 1999/2000
Henvendelse: Julie, Tlf. 35558003

STUDIET & ANNONCER
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STUD. MED./HUMAN BIOLOG
TIL FORSKNING

Vi er en lille gruppe på Rigshospitalet, der arbej-
der med at studerer gener med betydning for
mavens funktion og udvikling. Vi screener humane
og murine cDNA biblioteker og bruger muse-
modeller (knockout og transgene) og er for tiden i
gang med at få lavet en serie transgene mus. Vi
søger en student til at hjælp med identificeringen
af gener involveret i mavens udvikling, samt til at
hjælpe os med at analysere de transgene mus. Vi
forventer ikke at du har erfaring med molekylær-
biologiske metoder, men vil derimod oplære dig
til de teknikker du for brug for.
Hvis du ikke bliver skræmt af mus, kloning, PCR,
transkriptionsfaktor etc., har gåpåmod og er villig
til at arbejde når det gælder, så ring/email til
Lennart Friis-Hansen, læge 35 45 32 15/16
(lfh@rh.dk) eller, Thomas Hansen, molekylærbiolog
35 45 32 15 (tvoh@rh.dk), Klinisk biokemisk Afd.,
KB 3014, Rigshospitalet SÆDDONORER SØGES TIL

UNDERSØGELSE FOR ANTI-
STOFFER MOD SÆDCELLER

København Praktiserende Lægers Laboratorium,
Fertilitetsafdelingen søger
1-2 unge mænd med god sædkvalitet, der er villige
til at aflevere en
sædprøve ca. 1 gang om ugen. Sædprøven skal
bruges til en analyse for
antistoffer mod sædceller og ikke til insemination.
Honorar 200,00 kr.
pr. prøve. Nærmere information fås hos laborant
Birgitte Antoniades
tlf.: 33 74 40 26.

København Praktiserende Lægers Laboratorium
Pilestræde 65
1112  København K

FRIVILLIGE FORSØGSPERSO-
NER SØGES.

Vi har udviklet en metode, der kan belyse omsæt-
ningen af nogle af de proteinstoffer, der regulerer
blodets evne til at koagulere, og vi er nu interes-
serede i at undersøge om mænd og kvinder omsæt-
ter disse proteiner forskelligt. Vi søger derfor et
antal yngre mænd, der kunne være interesserede i
at deltage i en sådan undersøgelse. Selve undersø-
gelsen består i indgift af  et mærket proteinstof,
samt et antal  blodprøver taget i løbet af de næste
2 timer. Undersøgelsen foregår på Bispebjerg Ho-
spital, og der vil være mulighed for dækning af
tabt arbejdsfortjeneste og andre eventuelle udgif-
ter.
Hvis du er interesseret i at høre mere om undersø-
gelsen bedes du kontakte:

Kresten Rubeck Petersen, overlæge
Hillerød Sygehus, gynækologisk-obstetrisk afd.
Tlf (arb.): 48294829, lok. 3701 eller 48296462
Tlf. (privat): 44980818

KORREKTURLÆSER
Sigma Aldrich Denmark, der leverer kemikalier
til forskning og analyse, søger medicinstuderende
til korrekturlæsning af ca. 10.000 tekniske og me-
dicinske engelske sætninger.
Sætningerne skal anvendes til udarbejdelse af le-
verandør-brugsanvisninger, så du må gerne have
erfaring med/interesse for sikkerhed i laborato-
riet.

Skriftlig henvendelse til:

Sigma Aldrich Denmark A/S
Vejlegårdsvej 65B
2665 Vallensbæk Strand

Att.: Karin Nykjaer Nielsen
e-mail: knykjaer@eumotes.sial.com

STØTTEFEST FOR USG
VOLLEYBALLKLUB.
Festen har til formål at rejse
penge til den hårdt trængende
klub for studerende, som står
overfor nyindkøb spilledragter til
den kommende sæson.
Arrangementet løber af staben
lørdag d. 16/10 og billeter til
festen sælges i Studenterklubben
resten af ugen.

Med håbet om et brag af en fest.
Morten Staberg (10 sem.) og
Allan Villadsen (7 sem.)

Svensken kommer

ANNONCER

LUNDENSERNE KOMMER.
Øre-, næse-, halssygdomme er mere end otitter, po-
lypper og knuder på halsen.
I torsdags var det også hollandsk surrealisme, dansk
arkitektur og statsautoriseret kunst, amerikanske
drinks, argentinske bøffer, italiensk vin og irsk folk-
lore.
Alt til benefice for vore svenske brødre og søstre i
faget.
Universitetet i Lund sendte gæster til dagens under-
visning. Patienten var ør og lægen var kunstner:
Ugers konstante kvalmende svimmelhed kureret ved
få minutters hoveddrejning a.m. Epley.
Spontant bifald fra forsamlingen er en sjældenhed
ved klinisk undervisning, men i dette tilfælde abso-
lut velfortjent.

Således opløftede kunne vi spadsere gennem byen;
Statens Museum for Kunst lokkede indenfor på vejen
til Peder Oxe´s Vinkælder og oxens uprætentiøse
siamesiske lillebror (?) runt hörnet. Pasta Basta er
aldeles misvisende; forbrødringen kunne ske under
indtagelse af en verdensmenu vi for sjældent under
os selv.
Lidt fagsnak var der plads til: Riget har jo nu glæde
af en professor i medicinsk pædagogik, som netop
satte Lund på den anden ende for få år siden. Des-
værre lød svenskernes begyndervanskeligheder fra
dengang nogenlunde som dem, Deres udsendte også
finder hér i dag. Der er stadig plads til forbedring.
Hvad kostede mon alt dette os? Ingenting, tværti-
mod fik vi oven i hatten markedets vurdering af
fordele og ulemper ved behandling med gigtmidler.
Den glade giver skal selvfølgelig forblive ubenævnt.

Men dagens børstip kan hviskes: “COX-2 selektive
anti-inflammatoriske droger”.
Sidste flyvebåd afgik 0.45, så før vi kunne sikre os at
de fleste af vore gæster ville vågne på skånsk jord,
skulle ægte dansk bykultur præsenteres.
Og hvilken bedre ramme end en irsk pub på Strøget
til det formål?

En sand succes, som professor Mons Magnusson og
overlæge Søren Vesterhauge fortjener stor tak for
at gøre til tradition.

Og måske inspireres nogle af deres kolleger til at
medtage det kunstneriske, kulinariske og festlige i
den kliniske undervisning?

Morten G. Poulsen, 10. sem., RH.

�EN ORDENLIG EN PÅ OPLEVEREN�

Søndag den 31. oktober fra kl.11, har USG den store fornøjelse at
indbyde alle studerende i hovedstadsområdet til idræts dag.  Idrætsdag
traditionen startede sidste år i anledning af USGs 80 års jubilæum. Det
blev så stor en succes vi ikke kan sidde overhørig og derfor må gentage.
Du får her lejlighed til at prøve aerobic, moderne dans,
improvisation/release, basketball, volleyball, judo, karate, vandpolo,
fægtning, standarddans, vægttræning, klatring, badminton og meget mere.
Du kommer også til at møde en del af USGs dygtige trænere og få
lejlighed til at opleve hvor-
dan undervisningen foregår.

På nuværende tidspunkt lig-
ger programmet ikke helt
fast, men det vil, i
løbet af uge 41 kunne rekvi-
reres på USG kontoret og ses
på USGs
hjemmeside http://
usg.ifi.ku.dk.

Så grib chancen  - grib dagen
og få en svedende god ople-
velse med andre
studerende. Vi glæder os til
at se dig.

Med venlig hilsen
USG Studenteridræt
Nørre Allé 53
2200 København N
Tlf. 3537 6198
kontor@usg.ifi.ku.dk
————————————

Hvad er USG?

USG står for Universitetets og øvrige højere læreanstalters
Studenter-Gymnastik og har eksisteret siden 1918.

USG er en selvejende institution, der har til formål at give
uddannelsessøgende i hovedstadsområdet mulighed for at dyrke idræt
både
på motionsplan og på turneringsplan. USG er en idrætsforening med
mange
forskellige discipliner, og de afvikles dels i motions-idrætsafdelinger
og dels i klubber.

Når man i sin studie tid er travlt optaget af sit fag er det vigtigt for
os at alle kan være med. USG har altid lagt vægt på det sociale aspekt
og gør meget ud af at det ikke er økonomien der afholder én fra at dyrke
idræt.
Kendetegnet ved USG er den store deltagelse af kvindelige idrætsud-
øvere.
I sæsonen ’98/99 rundede vi 4.786 medlemmer fordelt på 2.192 mænd og
2.594 kvinder.
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Studietilbud
FERDINAND SPRINGER
LECTURE 1999
Cysteine Proteinases and Antigen
Processing

Vito Turk

Department of Biochemistry and Molecular Biology,
J. Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Wednesday October 27, 1999 15.15 �
17.00 Teilum Auditorium A,
Patologisk Anatomisk Institut,
Rigshospitalet
Frederik den 5. vej 11, Copenhagen Ø.

Chairman: Steen Gammeltoft.
Abstract:
Different lysosomal proteinases are involved in the
processing of invariant chain (Ii) of MHC class-II
molecules. However most reports relate to the
involvement of cysteine proteinases cathepsin L and
S. The discovery of  Ii fragment (p41 fragment) tightly
bound to human cathepsin L and its selective inhibi-
tion of cathepsin L and not cathepsin S strongly
suggests that cathepsin L is the physiological target
for inhibition. This fragment shows no homology with
those of the cystatin superfamily of cysteine protein-
ase inhibitors. It is however, similar to a number of
thyroglobulin type-1 domain inhibitors called
thyropins. The crystal structre of p41 fragment in

LECTURE

Molecular machinery of caveolae
trafficking

Klaus M. Fiedler
Department of Biochemistry, University of Basel,
Basel, Switzerland

Monday October 25, 1999 15.15
Room 6.6.55A, Panum Institute
Blegdamsvej 3B, Copenhagen Ø.

Chairman: Lotte Vogel.

complex with human cathepsin L has been determined.
The structure of p41 fragment reveals a novel fold, in
comparision to cystatins. The different fold results in
additional contacts with the enzyme, which defines
the specificity determining S2 and S1'  substrate-
binding site. Comparision with putative complexes
of the p41 fragment with cathepsins B, H and S pro-
vides the basis for understanding the specificity of
these interactions and thereby revealing the
mechanism used to selectively control the activity of
cathepsin L in MHC class-II maturation and antigen
processing.

The lecture is sponsored by the Federation of Euro-
pean Biochemical Societies.

Abstract:
Eukaryotic cells have evolved an elaborate internal
membrane system that allows the uptake of
macromolecules by endocytosis and the delivery of
newly synthesized proteins to the exterior by the
biosynthetic pathway. In endothelia lining the blood
capillaries, a transcytotic vesicular pathway connects
the apical and basal membrane domains. The
transcytotic transport allows a regulated exchange
of macromolecules across the cells. This pathway
supplies the surrounding tissues with e.g. nutrients
and growth factors from the blood.
Caveolae (plasmalemmal vesicles) are smooth, flask
shaped invaginations of the plasma membrane pre-
sent in most cells and are particularly abundant in
endothelia, smooth muscle and adipocytes. They are
proposed to represent the vesicular carriers media-
ting transcytosis in endothelial cells but may also
provide a general alternative endocytic pathway.
Caveolae are enriched in some glycosphingolipids and
require cholesterol to function. They have a striated
coat on the cytoplasmic face that contains caveolin,
an integral membrane protein.
The elucidation of the molecular mechanism of
caveolae endocytosis and transcytosis are the main
objective of my studies.

The lecture is generously sponsored by Desirée og
Niels Ydes Foundation.

STUDIETILBUD MED MERE
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MÅNEDSLØN I FADL

Som i måske er klar over, er det nødvendigt at spare
penge på Vagtbureauet. Da det desværre ikke er
første år, hvor dette er nødvendigt, er det nu kom-
met så langt, at ledelsen på vagtbureauet har anbe-
falet bestyrelsen at gå over til månedsløn for FADL-
vagterne.

På den netop overståede generalforsamling i FADL
kom det i den forbindelse til en vejledende afstem-
ning om indførsel af månedsløn; et overvældende
flertal opfordrede til, at 14 dages lønnen bliver bibe-
holdt. Sekundet efter fulgte en ligeså vejledende
afstemning, hvor et ligeså overvældende flertal

FADL
stemte for, at den enkelte FADL-vagt selv ville be-
tale for bibeholdelsen af 14 dages lønnen.

I bestyrelsen har vi ansvaret for, at “virksomheden”
vagtbureauet hænger økonomisk sammen, og også
eksisterer om 2 år, og derfor har vi besluttet at give
direktøren mulighed for at indføre månedsløn for
alle FADL-vagter. Dette vil formentlig træde i kraft
pr. 1.maj 2000 – og det vil der komme mere informa-
tion om, når vi nærmer os (dvs. i februar 2000).

Vi er imidlertid også ansvarlige overfor alle FADL
medlemmerne; og der vil derfor samtidig med æn-
dringen til månedsløn, blive mulighed for at få udbe-
talt et forskud på sin løn, sandsynligvis mod betaling
af et gebyr (det er så moderne), som skal dække de
faktiske omkostninger ved udbetalingen. Dette vil

der ligeledes blive informeret yderligere om i fe-
bruar 2000.

Med disse beslutninger vil vagtbureauet fortsat spare
de penge, som er nødvendigt for at få biksen til at
hænge sammen økonomisk. Samtidig kan de med-
lemmer, som vil betale det det koster administativt,
få udbetalt deres løn hurtigt efter udført arbejde.
Med disse ændringer kommer lønudbetalingerne i
København til at svare til de eksisterende forhold i
Odense og Århus.

Med denne ændring er det vores håb, at de fleste
bliver ramt mindst muligt ved denne klare service-
forringelse.

FADLs Bestyrelse.

Vagtbureauet

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 4/10 - 1999 – 10/10 -1999

man Tirs ons Tors Fre Lør Søn i alt

Ledige hold 3 4 4 4 4 4 3

Arbl. Vagter 12 13 14 14 14 14 11 92

Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen “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.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 4/10-1999 – 10/10 -1999

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt 7 6 7 5 9 16 10 60
udækket 2 0 0 0 0 0 0 2 3
15-23
bestilt 14 7 13 11 15 13 8 81
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0  0
23-07
bestilt 20 6 13 18 18 16 16 107
udækket 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ialt
bestilt 41 19 33 34 42 45 34 249
udækket 2 0 0 0 0 0 0 2 0,8

dæknings % 95 100 100 100 100 100 100

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 dækningsprocenten har
været.

HOLD 1502 SØGER 1 NYT
MEDLEM !

Holdet afholder dag og aftenvagter og nattevag-
ter, og du skal kunne ta’ 4-6 vagter om måneden.
Du skal også kunne tage ”blandede” vagter, heri-
blandt dagvagter i hverdagene.

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

Ansøgningsfrist: Onsdag den 13. oktober  1999 kl.
12.00 til VB

Yderligere oplysninger: Hos  Rasmus  Pørksen
tlf.  33 79 73 70.

ÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og
fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05

Vagtafdelingen har åbent for telefonisk henven-
delse fra kl. 6.00 til 24.00, men husk, at undgå at
ringe mellem 12.00 og 13.00.

Som noget nyt kan man nu også skrive til os på e-
mail adresserne:
Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk (Jytte Lindegren)

Opskrivningstider !
Når du skal foretage en SPV-opskrivning skal
det foregå i tiderne:

     kl. 6.00-9.00 og 18.00-23.00

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så
husk, at give os besked enten pr. brev eller tele-
fon.    Hilsen   VB

HJEMMEHOLD 4605 I KØGE
(ØLSEMAGLE)
søger to nye ventilatører til start januar 2000

Vi er et særdeles velfungerende ni år gammelt
hold med 12-timers vagter (07.00 – 19.00 og 19.00
– 07.00).

Vi passer en 10-årig tracheostomeret dreng, der
er multihandicappet og mentalt retarderet. Og
så er han bare SÅ sød!
Arbejdet består i sondemadning via
gastrostomisonde, sugning med jævne mellem-
rum samt observation og kanyleskift ved behov.
Vi følger drengen overalt, og forventer derfor,
at du er:

- Ventilatør med 150 timer bag dig
- Indstillet på at blive længe på holdet
- Fleksibel og indstillet på at arbejde alle

måneder
- Kan tage minimum 5 vagter pr. måned

alle måneder
- Indstillet på at indgå i et tæt samar

bejde med familie, skolelærere og pæ
dagoger

- I stand til at afholde to lønnede følge
vagter i december samt kan deltage ved
vores hold møde den 25. november 1999
kl. 18.00

- Kan tage vagter fra 1. januar 2000

Vi tilbyder en god og behagelig arbejdsatmosfære
til gengæld!

NB! Nytårsaften og dagvagten den 1. januar 2000
er dækket.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. november 1999
kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Karin på tlf.
20 42 07 91.

FADL & VB
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MEDDELELSER FRA
VAGTCHEFERNE

Træffetider uge 41
Onsdag den 13. oktober 15.30-16.30
Fredag den   15. oktober 15.30-16.30
Mandag den 18. oktober 15.30-16.30 (uge 42)

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
Telefonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagt-
chef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.

Vi har e-mail adresser på vagtbureauet. Du kan
skrive til os på følgende adresser:  lv@fadl.dk og
cm@fadl.dk

Vi er i øvrigt også begyndt at annoncere med de
hold, der søger nye medlemmer, på vores sprit-
nye hjemmeside. Her kan du således fra uge til
uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til
netop dine ønsker. Adressen er www.fadl.dk/
kvb/

Venlig hilsen

Lars Vadstrup & Caroline Møller
Vagtchefer

UDFORDRENDE OG FLEKSI-
BLE VAGTER TILBYDES
Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger 1
ventilatør

Vi tilbyder:

Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stue-
gang og blodprøvetagning af 2-4 børn.

Mulighed for at få vagter efter behag (næsten),
da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vag-
ter.

Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejer-
sker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen.

Holdmøder med spisning og hygge.

Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere
med VT-II kursus har 1. prioritet.
Har du ikke VT-II skal du melde dig til først-
kommende kursus.
Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretræk-
kes.

Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør
(ulønnet).
 2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)

Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32
vagter.  Herefter 5-6 vagter om måneden.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. okt. 1999 kl.
12.00 til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger: Vagtcheferne på VB.
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

HJEMMEVENTILATØRHOLD
4627
Søger 4 nye medlemmer

Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12
timer) skal dække 3 ugentlige dagvagter (12 ti-
mer) søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har
dækningspligt på lige fod, 2dag- og 2 nattevagter
(4 vagter om måneden), hvilket er perfekt for folk
på SU!
Holdet passer en sød lille fyr, der har choanal
atresi, hvilket vil sige at der ved fødslen ikke var
huller i næseborene. Som led i behandlingsplanen
har barnet fået lagt to plastikrør op i næsen, som
skal soigneres og suges efter behov. Arbejdet be-
står altså dels i typiske ventilopgaver med soig-
nering og sugning, og dels i almen pleje af barnet
og lejlighedsvis dets tvillingebror.
På trods af holdets relativt ”unge” alder har vi
fået indarbejdet vanen med gode hyggelige hold-
møder.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalikationskrav:

· Min. 150 VT-timer
· Muligheden for at tage mindst 4 vagter

om måneden, også i eksamensmåneder
· Fleksibilitet mht. vagtplanlægning

Transport: 2 min gang fra Hellerup S-St. flere
toglinjer og busser.

Yderligere oplysninger hos holdleder Behrouz M.
Andersen  32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 28. oktober 1999 in-
den kl. 12.00 på vagtbureauet.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101
SØGER 1 NY VENTILATØR.

Kardiologihold 4101 arbejder på hjertemedicinsk
intensiv afd. B 2143, og består af 18 unge medi-
cinstuderende. Holdet har to funktioner: En
ventilatør-og en obs’er-del.

Stillingen som ventilatør
Arbejdet som ventilatør på afdelingen består i
observation og almen pleje af intensivpatienter.
Da størstedelen af disse er i respiratorbehandling,
vil du blive rutineret i omgang med diverse re-
spiratorer, samt sugning og manuel ventilering.
Du vil lære at lægge venflon, tage A-punkturer,
venyler og 12-aflednings EKG’er, samt erhverve
kendskab til de praktiske forhold omkring par-
enteral ernæring og mikrobiologisk diagnostik.
Du vil desuden have mulighed for at opleve og
deltage aktivt i forskellige akutte situationer,
så som hjertestop og lungeødem.

Efter afsluttet 1. del, eller for 2. dels studerende
efter omkring 1 år, vil der være mulighed for at
videreuddanne sig til kardiologisk assistent
(obs’er), hvis arbejde hovedsageligt består i kon-
tinuerlig EKG-diagnostik/overvågning, samt alar-
mering og opstartning af avanceret genoplivning
ved hjertestop.

For at komme i betragtning er du:

Ventilatør med mindst 150 VT-timer
Studieaktiv på 4. til 9.semester
Villig til at tage 6-8 vagter pr.måned til og med
sommerferien 2000. Herefter vil
der være mulighed for at gå ned i vagter til 4
pr.måned.

Oplæringen af ventilatører består af fire følge-
vagter á fire timers varighed (to vagter med
erfaren ventilatør og to vagter med sygeplejer-
ske). Heraf er to vagter lønnede.

Af både ventil’en og obs’erne forventer vi at man
er ansvarsbevidst og parat til at indgå som et
dynamisk input til vores yderst festlige hold-
møder og afdelingsfester.
Vi tilbyder spændende arbejde og god uddan-
nelse på en velfungerende og hyggelig intensiv
afdeling.

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. oktober 1999
kl. 12.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler en
hverdag i starten af uge 43, sandsynligvis
tirsdag.

Det vil være en fordel, af såvel praktiske som
sociale grunde at nyindsupplerede kan deltage i
holdets næste holdmøde, weekenden den 29.-31.
oktober.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Kasper
Sørensen på % 35 83 32 80 % 35 45 28 75.

NYT HÆMODIALYSEHOLD PÅ
HOLBÆK CENTRALSYGEHUS
søger 7 dialyseassistenter

Vagterne afholdes på Holbæk Centralsygehus, hvor-
for der kompenseres med 2 ½ times transporttid
pr. vagt.Tidsmæssigt forløber vagterne fra kl.
18.00 – 24.00 på alle hverdage samt lørdage. Ar-
bejdet omhandler hæmodialyse af ambulante pa-
tienter.

Krav:
Du skal have arbejdet som dialyseassistent med
hæmodialyse, da afdelingen ikke har resurser til
oplæring.
Min.150 dialyse timer.

Yderligere oplysninger fås hos vagtcheferne tlf.
35 24 54 04.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. oktober 1999
kl. 12.00 til Vagtbureauet.

MVS-HOLD 5401 SØGER 1 NYT
MEDLEM.
Holdet fungerer på Fælledgården, Østerbro

Arbejdet består i at være ansvarshavende natsy-
geplejerske for 5 almindelige plejehjemsafdelinger
samt tilknyttede beskyttede boliger.
Vagtbindingen vil pr. person være ca. 4. vagter
pr. måned.

Krav: Almindelige MVS-kvalifikationer fordres,
d.v.s. bestået mikrobiologi og farmakologi, men
ansøgere med MVS-kursus foretrækkes.
Flexibilitet i eksamensmånederne forventes.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. okt. 1999 kl.
12.00 til VB.

Yderligere oplysninger:  Jens-Ulrik Jensen  -
tlf. 39 18 28 04

Send dine MOK-indlæg via e-mail:

MOK@STUDMED.KU.DK

VB

Filmklubben P8'n ekstra!!!
VERDENS BEDSTE
FILM - HVERKEN MERE
ELLER MINDRE!

Filmklubben viser i efterårsferien tors-
dag den 21. oktober filmen Citizen
Kane instrueret af Orson Welles. Fil-
men er af anmeldere fra hele verden
valgt som verdens bedste film og kan
varmt anbefales.
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EQUIP

EQUIP er en undergruppe af IMCC, der forestår
indsamling af brugt
hospitalsudstyr og sender det til hospitaler i den 3.
verden. EQUIP-gruppen på
Panum består pt. kun af 3 studerende, så hvis du
kunne tænke dig at deltage i
et stykke konkret hjælpearbejde, har vi brug for dig.
Arbejdsindsatsen behøver
ikke at være særlig stor.
Der afholdes EQUIP-møde næste gang mandag d. 18.
oktober foran IMCC’s kontor,
hvor interesserede er meget velkomne - eller man
kan kontakte Ulla Sander på
tlf. 3331 1868.

HVEM SØRGER FOR AT CA. 200
STUD. MED.´ERE BLIVER SENDT
TIL UDLANDET OM ÅRET?

Hvem uddanner barfods-læger i Bolivia?
Hvem vaccinerer børn i Calcutta?
Hvem hjælper burmesiske flygtninge i thailandske
flygtningelejre?
Hvem underviser folkeskoleelever i sexologi?
Hvem hjælper med adgang til rent vand og uddan-
nelse af sundhedspersonale i Zimbabwe?
Hvem leger med børnehjemsbørn i Rumænien?
Hvem arbejder sammen med bl.a. WHO, Røde Kors,
DANIDA og UNICEF?
Hvem er en del af en international organisation
for 1, 7 mill. stud. med.´ere?

IMCC

VI GØR EN FORSKEL – BLIV EN DEL AF DET
Info-møde onsdag d. 11. oktober kl. 17
 i Haderup

KOM OG FÅ INDVOLDSORM !!!

Har du lyst til at få malaria, indvoldsorm eller bare
en på ”opleveren”, så er PIT måske noget for dig.
Med Praktikant I troperne, PIT, kan du komme til
Afrika, Indien eller Sydamerika og følge dagligdagen
på et hospital i den treide verden, samt blive expert
i tropemedicinske sygdomme.
På selve hospitalet fungerer opholdet som en slags
udviddet klinik, hvor man ”næsten” fungerer som
læge.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farma + mikro og at du skal være væk i min. 3 mdr.
Er du interesseeret så kig ind på IMCC kontoret, der
har åbent man, tirs, tors og fre kl. 11.30 til 14.00,
hvor du kan spørge sekretæren Louise om vores info
mapper. Du kan også ringe til Christina på telefon
35353945.
Der er ansøgningsfrist d. 1 nov. se annonce andet-
steds.

På vegne af PIT Christina og Thysen.

UDSENDELSE MED PRAKTIKANT
I TROPERNE !!

Nu er det tid for dig, der gerne vil udsendes med PIT,
til at udfylde ansøgnings skema.
Det kan rekvireres hos sekretæren Louise på IMCC
kontoret, der har åbent man, tir, tor og fre kl. 11.30
til 14.00.
Ansøgningsfristen er man. 1/11 1999 kl. 12.00.
Har du spørgsmål kan du henvende dig til Christina
35 35 39 45 el. Thy 35 26 26 44.

Med venlig hilsen PIT

IMCC

Basisgrupper

EXCHANGE LANDE
2000

LAND  KONTRAKT PLADSER  TILBAGE  LAND  KONTRAKT PLADSER TILBAGE
BRASILIEN  * 6 2 PERU** 2 1
CANADA 6 0 POLEN 1 0
CATALONIEN 4 4 PORTUGAL 2 2
ENGLAND 6 2 QUEBEC 2 2
ESTLAND 1 1 RUMÆNIEN 2 2
FINLAND* 1 0 RUSLAND* 1 1
GHANA 4 4 SCHWEIZ 2 1
HOLLAND 4 4 SPANIEN* 6 6
INDIEN* 7 0 SUDAN 2 2
INDONESIEN** 2 2 SVERIGE 2 2
ISLAND* 2 2 TAIWAN 2 0
ISRAEL* 6 3 THAILAND 6 2
ITALIEN* 5 5 TJEKKIET* 2 2
JAPAN 4 0 TYRKIET* 2 2
KUWAIT 1 0 TYSKLAND* 2 2
LIBANON 2 2 UNGARN 1 1
LITAUEN 1 1 ZIMBABWE** 6 4
MALTA 2              0 ÆGYPTEN 2 1
MEXICO** 2 0 ØSTRIG 2 2
NEPAL** 2 0 TOTAL IFMSA 98 62
NORGE 1 1 TOTAL 111 91
*Lande der også tager præklinikere
** Lande hvor der vil blive påregnet et ekstra beløb udover de 1350 Kr. indbetalt til IMCC.
OPDATERET 03.10.99

MEDICINERNES FRILUFTS-
FORENING
Vi er tilbage i MOK!
Igen vil vi informere om, at der er 3 frygtindgy-
dende, forfærdelige, ustrukturerede undergrupper.
1. Jagtafdelingen. Den eneste gruppe der vir-
ker, ind til videre. Her har og vil der blive afholdt
forskellige arrangementer til lands, til vands og i
luften med skøn natur og alt muligt and(et).
2. Fiskeriafdelingen. Selv om foranden ikke
utallige men et par gange har prøvet at få gang i
Panums absolut dygtigste sportsfisker er intet ini-
tiativ blevet vist, dog en hvis interesse.
3. Turafdelingen. Foranden ,igen , er utallige
gange blevet hevet i de der til indrettede ører angå-
ende denne spændene afdeling. Han, jeg, henviser
pænt til det der møde langt ude i fremtiden og nu
kommer så datoen.

Arrangement-info:
Vigtigt, klogt at læse, så se dog her forhe…..
Mødet: Onsdag d 27/10 kl. 12.00 i studenterklubben.
Her mødes vi og melder os ind i denne forening uden
gebyr. Dette bliver skidehamrende spændende og
hylende morsomt. Her findes ud af hvad folk er inte-
resseret i o.s.v. Håber der virkeligt kommer folk
som både vil engagere sig meget og er sprængfyldt af
gode ideer, alle er velkomne!

Jagtafdelingen info:

Vi skal på skydebanen igen, herligt. Lektor lerdue
lever farligere for hver gang. Jeg tror, at vores nye
våben, John T  (skydeinstruktør), vil gøre livet som
lerdue hårdt at leve. Personligt ville jeg brække
vingen før afskydningen som lerdue og derved distra-
here John T med min fantastiske brækkede vinge-
dans.
Dato:  Onsdag d.20/10 kl. 14.00
Og for resten vi søger nogle, som gerne vil prøve
livet som lerdue, garanti for adrenalin-kick, hvis du
når så langt. Helle for ikke at være spidsdue.

Turafdelingen:
Kom frisk, kom glad, kom hele tiden.
Det første, spændende arrangement som nu bliver
publiceret. Det drejer sig om at komme med på jagt
med de hårde drenge, Skovens mæææænd. Dette
kommer til at foregå i November og er alle tiders
chance for at opleve jagt fra sidelinjen. Så er du en af
dem der fordømmer jagt eller bare en simpel uerfa-
ren jæger, er dette lige sagen. For dato og sted, læs
nærmere og brænder det - ring til foranden.

Fortællinger fra det tyvende århundrede:
Uuuuuhadadada, hvor skal jeg starte. Om mester-
skytten, som sked sig lige ind på en førsteplads.
Eller en anden god sladderbladshistorie om Anderses,
ingen navne, glimrende forsøg på at danse råens
afskudte bagløb.

Okaj,okaj,oh Karen. Vi har været på jagt,
juhuuuuuu!!!!! Ved Slagelse skulle slaget stå, For-
and, Næstforand og en ubetydelig andrik. 200 Tønder
og vi rullede på jagt. Agerhønsene ville ikke have det
ellers godt aftalte møde, men efter fæhundens (Buska
fra scorerbogen) mening havde de aflagt besøg, sa-
tans også. Første harer lettede 60 meter ude og det
gjorde de fleste af dem. 4 rådyr i brakmark blev
lettet, men ingen skudt. Igen, andrik Anders skal
mere på skydebanen for rådyr. Selv præsterede jeg
at skyde en halefjer af en fasanhane, så nænnede jeg
ikke mere og holdt mig til hunderåberiet, hvilket var
svært nødvendigt, ingen kommentar. Der blev ned-
lagt 2 harer, Anders Dræber-and fik den ene i fuld
John Wayne stil med et hofteskud (næsten ) ,og en
bekkasin og alle var glade og trætte og og og. Tu-
sinde tak for invitationen til Næstforand.

Vi har nu truet lektor lerdue-bestanden 2 gange. Her
er det første mesterskab også afholdt. Hør nu efter
kvinder, her er manden, der virkeligt kan skaffe føde
på bordet, måske lettere leret, men, men..
Her er han så Christian Vinder-and, 4. semester, og
her er telefonnummeret til ellevilde kvin-
der:20847285. Det er bare lækkert. Jeg tror, vi har
en hård konkurrent kommende.

Bjørn, 48240039 og Thomas, 35363596

INDRE ORGANER
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GENERALFORSAMLING FOR
FILMKLUBBEN
P8�N
 28.10.99

Ordinær generalforsamling
torsdag den 28. oktober 1999
kl. 17.30

P8n’s bestyrelse indkalder
hermed til ordinær general-
forsamling torsdag den 28
oktober klokken 17.30 i
studenterklubben.
Generalforsamlingen fore-
slås afviklet efter neden- stå-
ende dagsorden:

1. Formalia, herunder valg af dirigent og
referent
2. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 1998-99
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 1998-99
4. Fremlæggelse af budgetforslag 1999-00
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændrings-
forslag
6. Tildeling af ærestitler og uddeling af ærespriser
7. Valg af mindst tre bestyrelsesmedlemmer herun-
der formandsposten samt en suppleant
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens
punkt 5 og 6, skal være bestyrelsen i hænde senest
onsdag den 21. oktober 1999 kl. 12.00. Bestyrelsen
kan kontaktes via e-mail på filmklub@studmed.ku.dk
eller skrifligt på adressen Filmklubben P8’n, c/o
Medicinsk Fagråd, Panum Instituttet, bygning 1.2.5,
Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Umiddelbart efter generalforsamlingen (og før fil-
men) vil der traditionen tro indtages et traktement
bestående af en variation over temaet ”egnsretter” i
de tilstødende lokaler, hvortil tilmelding er nødven-
dig via filmklubbens e-mail: filmklub@studmed.ku.dk.

Efter filmen vil den nyvalgte bestyrelse afholde det
konstituerende møde.

På vegne af filmklubben P8n
Jesper Søe
Formand P8n

KATOLSKE MEDICINSTUDE-
RENDE

I dag holder gruppen af katolske medicinstuderende
møde. (Stille når gruppe)
Det foregår i SAKS’ lokaler, som du finder i Westend
13, København V.
Mødet begynder ca. kl. 17. Forinder er der kl. 16.00
studentermesse i Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade
4, 1616 Kbh V.
Er du interesseret i katolsk studenterarbejde eller
bare almindelig nysgerrig, er du mere end velkom-
men.
Sammenslutningen af Katolske Studerende - SAKS
er en nyoprettet forening for katolske studerende i
Danmark. SAKS er en forening, der er delt i flere
undergrupper. En af disse grupper er for medicinstu-
derende. Her har du mulighed for at møde andre
katolske medicinstuderende, og tale med dem om
deres erfaringer med studiet. Måske vil der være
mulighed for at låne bøger af ældre studerende. Vi
vil ellers forsøge at arrangere nogle møder, hvor vi
kan diskutere forskellige oplagte emner.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe eller
skrive til:
Philip Ryom
Australiensvej 34, 4. th
2100 København Ø
tlf 39 29 25 26
e-mail: ryom@mdb.ku.dk

Anders Baadsgaard Jensen
Westend 13
København V
tlf 33 25 32 54 / 23 45 54 04
e-mail:ABJ@saks-dk.org
www.saks-dk.org
Nobody expects the Spanish Inquisition!

REFERAT AF FÆLLESMØDE +
OPSTILLINGSMØDE TIRSDAG
D. 5/10 KL. 15.30

Fællesmødet:
Vi havde desværre glemt
at annoncere fællesmødet
i MOK, men afholdte et
hurtigt af slagsen. Refe-
ratet herfra bliver bragt i
næste uges MOK.

Opstillingsmødet:

Dagsorden:
1. Formalia
2. De styrende organer, orientering
3. Opstilling til Studienævn for Medicin
4. Opstilling til Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultetsråd
5. Planlægning af valgkamp
6. Evt.

1. Formalia
Dirigent: Jens-Ulrik, Referent: Bue

2. Orientering
Jakob Lundborg oreinterede om de styrende orga-
ners opgaver, Studenterrådets rolle i dem, samt
vores forhold til andre organisationer på Panum,
herunder Odontologisk Forening og Folkesundhed-
svidenskab.

3. Studienævn
Det Medicinske Studenterråd opstiller flg. kandi-
dater, i prioriteret rækkefølge:
1. Klara Vinsand Naver
2. Jens-Ulrik Stæhr Jensen
3. Bjarke (1. sem)
4. Aleksander Krag
5. Lisbeth Ludvigsen
6. Birgitte Rode
7. Christopher Schäfer
8. Bue Juvik
9. Brian Bjørn
10. Simon Serbian

4. Fakultetsråd
Det Medicinske Studenterråd opstiller flg. kandi-
dater, i prioriteret rækkefølge:
1. Simon Serbian
2. Jakob Lundborg
5. Pontus Westerström

De øvrige kandidater findes i Odontologisk For-
ening + Folkesundhedsvidenskab – de har i skri-
vende stund endnu ikke afholdt møde.

5. Valgkamp
Valgkampen planlægges ved senere lejlighed, og
når vi har fået tilbagemelding fra Odontologisk
Forening + Folkesundhedsvidenskab.

6. Evt.
Intet at bemærke.

SCOREBOG 1999/2000

Så er billederne til scorebogen ved at være på trap-
perne. Der er dog enkelte hold hvis billeder des-
værre skal tages om grundet dårlige lysforhold. Vi
påregner at få taget billederne på de hold der mang-
ler i denne uge, således at alle billeder er klar til
tirsdag d. 19. oktober. Til de hold der stadig mangler
at betale til scorebogen er der

Sidste betalingsdag fredag d. 15. oktober mellem kl.
12.00 og 18.00 i studenterklubben. Pris kr. 50. stk.

Afhentning af billeder:

Fra tirsdag d. 19 til fredag d. 22 oktober i studenter-
klubben.

Omfotografering:

Følgende hold skal omfotograferes:

Hold 202: Torsdag d. 14. oktober kl. 12.00
Hold 203: Torsdag d. 14. oktober kl. 12.03
Hold 206: Torsdag d. 14. oktober kl. 12.06
Hold 208: Torsdag d. 14. oktober kl. 12.09

Hold 301: Torsdag d.14. oktober kl. 12.12
Hold 308: Torsdag d.14. oktober kl. 12.15

Hold 408: 0nsdag d.13. oktober kl. 11.05

Hold 506: Fredag d. 15. oktober kl. 14.03
Hold 507: Fredag d. 15. oktober kl. 14.06
Hold 508: Fredag d. 15. oktober kl. 14.09
Hold 509: Fredag d. 15. oktober kl. 14.12

Hold 605: Torsdag d. 14. oktober kl. 10.03
Hold 606: Torsdag d. 14. oktober kl. 14.03
Hold 607: Torsdag d. 14. oktober kl. 14.06
Hold 608: Torsdag d. 14. oktober kl. 14.09
Hold 609: Torsdag d. 14. oktober kl. 14.12

KKK 2, 7. sem.: Torsdag d. 14. oktober kl. 13.10
Følgende hold (fase II) kan komme til fotografering
fredag. d. 15. oktober mellem kl. 12.00 og kl. 18.00
hvor vi vil være at finde i studenterklubben. Det er
dog stadig muligt at lave en særskildt aftale hvis
tidspunktet ikke passer.

Hvidovre 7. sem.
RH 5, 7. sem.
KKA 2, 8. sem.
KRH 1-4, 8. sem.
RH 5, 8. sem.
KKK 2c, 9. sem.

TUTOR NEWS!!!!

VINTERTUTORENE 1998…
…deriblandt Anders Hvelplund, Maja Vestmø, Stef-
fen Madsen, Tobias Torp, Kristoffer Henningsen,
Charlotte Gudbrand), Louise Kelstrup, Torben Jen-
sen og  Therese Vestergård

I indkaldes hermed til et obligatorisk opsamlings-
tutormøde onsdag den 20. oktober klokken 17.00
i studenterklubben. Hvis man er forhindret i at komme
SKAL man melde afbud til Charlotte Flor på tlf. 24
23 91 63 eller 35 82 32 15.

SOMMER/VINTERTUTOR 1999…

Tutormøde for alle tirsdag den 26. oktober klok-
ken 17.00 i studenterklubben, be there or be a
SMØLF!
OBS: husk at notere i kalenderen at der er tutor-
middag onsdag den 3. november. Mere info til mø-
det. Det bli’r sjau!

RH 2e, 9. sem.
KKK, 9. sem.
RH 5, 11. sem.
RH 5, 12. sem.
RH, 13. sem.
Herlev, 13. sem.
FADL
Medicinsk studenterråd
Kontakt til scorebogsudvalget:
e-mail Thomas: smeden@mdb.ku.dk
Tlf. Benjamin: 35820011
Med venlig hilsen: Camilla, Benjamin & Thomas

Hvis du en dag gerne
vil ud og plukke bana-
ner, skal du ikke regne
med at kunne gøre det
lige uden for dit vindue
-I hvert tilfælde ikke,
hvis du bor tæt på
Panum.
Kris/MOK-red.

INDRE ORGANER
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Skæbnefortælling
EN SERBISK MEDICIN-
STUDERENDES �HVERDAG�
Af Jelena Kostic and Maja Jerinic,

W e d n e s d a y , M a r c h
24,1999
DAY 1.
This day began as any
ordinary weekday. I
overslept, because I
studiedtill late last
night. I was late for my
lectures, and even
though I wasin a hurry, I
have noticed that there
was something strange
in the airthis morning.
People in the bus were
more nervous then
usually, they were
brawling about
something. It was very
noisy. I couldn’t listen to
that because I was to
occupied thinking about
my exam which was
getting close. When I
finally arrived at the
university, I realized that there was something really
strange going on. Students from out of town came
with their suit-cases, professor was not there yet,
everyone were talking about something like war-
announcement, about bombs or something... I didn’t
take it seriously(I was still thinking about my exam),
until this evening when my friend called and said
that we won’t be going out tonight. When I asked
why, he said: „Don’t you know? The war began! Didn’t
you hear the siren? Don’t you watch TV?“ After that
I turned on the TV and when I saw what was happe-
ning, I froze, my sister froze ,and my mother almost
fainted...Then we started packing.
DAY 3.
It’s now 3AM and I am in the shelter with 50 other
people from my building. There are mostly women
and children. Some of them are sleeping in improvised
beds, most are to frightened to sleep especially those
with small children. The little ones are nervous, too,
I don’t think that they can understand what’s going
on, but they can surely feel it.
My mother and siste  are sleeping. I can’t even think
of sleeping because I’m still shaken by what happened
around midnight. I was in my bed,trying to get some
sleep when I heard the explosion that nearly threw
me out of my bed and broke all my window blinds. I
ran to the window to see what was happening. All I
could see was the huge fire across the street, where
all my friends live. At that moment I thought that
they were killed. I was so shocked that I can’t
remember what happened then. Next thing I can
remember is my sister and me standing in front of
the shelter watching at the fire and crying. I couldn’t
breathe, my heart was beating so fast I was
trembling...
Then a neighbor came and said that he heard on the
radio that the bomb fell on the rocket fuel reservoirs
on the other side of the river. Oh, my God , I thought,

it felt like it was across the street! What kind of
destructive power was that? What would happen if it
had fallen closer? Anyway ,it was a relief to know my

friends were OK. A minute ago a 4 year old girl came
to me and asked me: „What will happen if the bomb
comes to our shelter?“ and I said: „Well, we’ll lock
the door!“. But the child asked: „What will happen if
the bomb had the key?“.
DAY 12.
It’s 4AM and I still can’t sleep in the shelter. I haven’t
had proper sleep for more than 10 days. I don’t think
that I can stand this much longer. I never thought
that life can change like this.10 days ago my biggest
problem was the exam, and now ,here I am , in a
shelter,
underground ,wondering if we’ll be alive tomorrow.
I’ve been watching these children for the last 10
days-they are spending their days and nights here.
This place has become their playground and bedroom.
Yesterday we even made a birthday-party for a little
boy. It was so sad that he had to celebrate his 6th
birthday in a place like this. There is a pregnant
woman sitting next to me. She also spends her nights
and days in here. She looks very worried. I wonder
what her thougts are...Does she think about her
unborn child? Would this madness be over by the
time she gives birth to her baby? All we can do is
hope....
DAY 39.
Today is the 39th day ,or so they say. I stopped
counting days of this horror. It seems to me it lasts
forever. I can’t even remember how were things before
this. We don’t go to the shelter anymore, it can’t
provide us any protection from the modern bombs
they are throwing at us, anyway. If something should
happen to me I’d rather be at home. I still spend my
nights wide awake ,listening to the war sounds:
hundreds of airplanes, our air defense cannons, earth-
shuddering explosions. Waiting for something to hap-
pen bothers me the most. And it lasts for more then
a month now. Makes everyday problems ridicules

,doesn’t it? Few days ago they demolished all the
bridges in Novi Sad, and threaten to do the same
with the bridges in Belgrade. My mother has to cross
2 out of 6 bridges Belgrade has ,two times every day
,going to work and back. I
can’t stop thinking, after all the „mistakes“ they
made, WHAT IF...
DAY 41.
End of the 41st day. We don’t have electricity for 24
hours. They threw bombs with carbon fibers filling
last night, the whole country is in dark, but we couldn’t
find out until morning what happened because all the
radio stations were out, too. Now we hear that the
hospitals don’t have electricity to keep the incubators
and other life-support systems
running. Few nights ago we had a ‘d-night’: they hit
general headquarters and some other buildings in
the center of Belgrade, and then ,just before dawn
(like the bombing wasn’t enough),happened an 5.5 M
scale earth-quake. Everyone wondered where’s the
sound (-of explosion-because the shaking from that
night’s bombing was EXACTLY the same!)?I’m
beginning to think that we are cursed. A couple of
days ago we heard the terrible news - a 3 year old
girl was killed in one of Belgrade suburbs from a part
of a cluster-bomb
that flew through the bathroom window while she
was taking a pee. Was it destiny or...?
September 28,1999
So here we are ,alive and well. The war is suspended
for 3 month now. True, electricity system is seriously
damaged, heating systems destroyed...We are waiting
for the winter to come...

NOGET & NOGET
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Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Mesterinstruktøren Jim Jarmusch, kendt for
bl.a. "Taxi - Night On Earth", "Smoke" og
"Blue In The Face", har instrueret denne lidt
særprægede westernfarce.
Den unge bogholder, William Blake (Johnny
Depp), tager  vest på, da han er blevet lovet et
job i en lille  flække. Han får det ikke, forel-
sker sig i den  forkerte, bliver dødeligt såret,
dræber den  forkerte, og møder en indianer,
der leder  ham til de evige jagtmarker. Des-
uden medvirker Iggy Pop i rollen som Salva-
tore "Sally" Jenko.

Længde: 116 min.
Musik: Niel Young

Program for efteråret
1999:
14.10 Dead Man
21.10 Citizen Kane
28.10 American History X
04.11 Ed Wood Temaaften
11.11 Livet er Smukt
18.11 Vildspor
25.11 The Matrix
02.12 A Wonderful Life
Husk P8n også har åbent i næ-
ste uge i efterårsferien (21.10),
hvor vi viser Citizen Kane.

En film af Tim Robbins:

Dead Man
Torsdag den 14. okt. kl. 20.00

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben 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 sæso-
nens forstillinger.

VACCINATION ELLER �NATUR-
METODEN�?

Siden 1987 har MFR-vaccinen været en del af det
danske børnevaccinationsprogram. I de første år ef-
ter 1987 var tilslutningen jævnt stigende. Andelen
nåede i 1994 og 1995 op på 88%. Siden er det gået
ned af bakke. De seneste tal viser en tilslutning på
84% i 1997!
Dette betyder, at mæslinger, fåresyge og røde hunde
ikke bliver udryddet i Danmark foreløbigt. Dette
kræver nemlig en vaccinationstilslutning på over ca.
95%.

Vaccinationen tilbydes - ligesom de andre vaccina-
tioner i børnevaccinationsprogrammet - gratis hos
den praktiserende læge. Hvorfor fravælger mange
forældre så dette tilbud? – når de andre børnevacciner
generelt accepteres?
—Det kan være af praktiske årsager. Den første MFR
vaccine gives ved 15 mdr., hvor der ikke er en samti-
dig børneundersøgelse. Hvis den praktiserende læge

Debat
ikke er aktiv nok med hensyn til informering om
vaccinationen ved de forudgående børneundersøgelser,
kan nogle forældre måske ”glemme” den.
—Grunden kan også være et mere bevidst fravalg.
De fleste forældre har selv haft de tre børnesyg-
domme og er måske derfor tilbøjelige til at mene, at
dem tager man ikke skade af.  Opfattes de her ansku-
ede tre børnesygdomme som en ”naturlig” hindring i
barndommen, ja , så vil man aldrig spørge sig selv,
om det nu også er nødvendigt at blive immuniseret
ved sygdom?
—Det kan desuden være frygt for bivirkninger ved
vaccinen, herunder at hjælpestofferne i vaccinen skal
medføre allergi. Vaccinationstilslutningen var såle-
des lavest i 2. kvartal af ’93 og 4. kvartal af ’97, og
begge gange efter at DR1 viste meget kritiske tv-
programmer om formodede bivirkninger.

Fortalerne for vaccination påpeger, at vaccinationen
- inklusiv hjælpestoffer - har været i brug i årevis, og
at man ikke ville have kunnet overset en eventuel
risiko. Danmark har været et af de sidste lande i

Europa til at indføre MFR-vaccinen. Den har været i
brug i fem år i Sverige og Finland, før vi indførte den
samme her; så der har været rig lejlighed til at
iagttage eventuelle risici. Der ses dog enkelte til-
fælde med komplikationer, men - ikke nær så mange
som der statistisk beregnet ville være set uden vac-
cination.

Problemstillingen omkring vaccination adskiller sig
ved, at den enkeltes beslutning om at lade sig vacci-
nere eller vælge ”naturmetoden” (dvs. aktivt at sørge
for at blive smittet i barnealderen) ikke blot influ-
erer på den enkeltes helbred, men også har betyd-
ning for den samlede immunitet i befolkningen, og
hermed hvorvidt det vil være muligt at udrydde det
tre børnesygdomme.
Så ud over det vigtige spørgsmål om, hvorvidt vacci-
nation er det rigtige eller ej, kan man også spørge,
om det skal være den enkeltes beslutning?

Med venlig hilsen
Public Health-gruppen, IMCC.

Jeg kan rigtig godt lide jordbær, og der er mange andre end mig, der godt kan lide jordbær.
Vi er ikke så glade for at jordbær-sæsonnen er slut.
Kris/MOK-red

INDRE ORGANER & DEBAT



15

Nej, det hedder den ikke; men�..
1: ER din læsemakker en
Speedmarker?       Og
2: ER du IKKE ansat i FDB          så
kan du stadig nå at være med. Bare
mød op til vores næste møde i
stud.clubben Ons. d.13/10 kl. 19:00 og
vis dit venlige åsyn.

MEDICINERREVY
2000:

Du kan stadig nå det!
Under alle omstændigheder skal du
kunne stå til Revyens ubetingede
disposition fra fre. d. 11. feb. 2000 til søn.
d. 20. (i samme måned). Derudover vil
det være til glæde for alle parter hvis
du kan deltage i størsteparten af de 4
planlagte (?) hytteture: 5-7/11; 3-5/12;
og 2 weekends ult. jan/pri. feb..

Så kan du:
Slæbe 82 paller ud af Clubben på
under 3 timer
Mime og/eller tegne et logo
Hjælpe teknikken med at stå for
halvdelen af revyens ølregning
Danse og/eller synge
Åbne døre som en jediridder (kun
med håndtegn & the fårhss)
Og/eller ligne Bjarne Riis

Så skal du være meget velkommen
(Kan du intet af ovenstående bedes
du møde op og lære det, men
medbring dit studiekort!)

Med håb om et snarligt, glædeligt og
vidunderligt gensyn

Revyen/PR-gruppen

MEDICINERREVY
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ZONETERAPI I BEHANDLINGEN AF SPORTSSKADER

DAM-AUDITORIET ONSDAG D. 20/10-99 KL. 16.00

INDTIL FLERE SPORTSFOLK AF
INTERNATIONAL STANDARD BE-

NYTTER SIG I DAG AF ZONE-
TERAPI. EN BEHANDLINGSFORM,

DER HAR VIST SIG EFFEKTIV
OVERFOR FLERE AF DEN TRADI-

TIONELLE MEDICINS SYGDOMME.

ZONETERAPEUT TOM OLCZYK
MEDBRINGER EN IDRÆTSUDØVER,

OG SAMMEN VIL DE FORTÆLLE
DELS OM PRINCIPPET I

BEHANDLINGSFORMEN OG DELS
OM EGNE ERFARINGER MED ME-

TODEN.

ARRANGEMENTET ER GRATIS OG
ALLE ER VELKOMNE.

INDRE ORGANER

 & PRÆSENTERER:

Hvem sørger for at ca. 200 stud. med.´ere bliver sendt til udlandet om året?

Hvem uddanner barfods-læger i Bolivia?

Hvem vaccinerer børn i Calcutta?

Hvem hjælper burmesiske flygtninge i thailandske flygtningelejre?

Hvem underviser folkeskoleelever i sexologi?

Hvem hjælper med adgang til rent vand og uddannelse af sundhedspersonale i Zimbabwe?

Hvem leger med børnehjemsbørn i Rumænien?

Hvem arbejder sammen med bl.a. WHO, Røde Kors, DANIDA og UNICEF?

Hvem er en del af en international organisation for 1, 7 mill. stud. med.´ere?

VI GØR EN FORSKEL � BLIV EN DEL AF DET

Info-møde onsdag d. 13. oktober (i dag!!!) kl. 17 i Haderup
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ALTID PÅ PLETTEN!

SÅ HAR MOK'S FOTO-
GRAFER IGEN VÆRET
PÅ SPIL I DE FORLØBNE
UGER.
MED EN LILLE UGES
FORSINKELSE BRINGER
VI ET UDVALG AF DE
RIGTIG MANGE FLOTTE
KASTANJEFIGURER DER
BLEV KREERET  I LANG
FREDAGSBAR DEN 1.
OKTOBER.

'Pamela On A Stick' af Sprinborg og
Teffe.

'Lad Os "Komme" I Kanen' af David & Gitte

'Børges Bodega'???  (...og Teffes flodhest)

'Gammel Mand Med Hoved Tilbage og
Stor Erigeret... ...Løber Efter Lille
Dreng Der Kravler Op I Legestativ'.
lavet af Dan og Teffe. Hvad kan man
sige om studerendes rystende
tanlegang.

'Ukendt Dyr Med Store Øjne'

MOK's udsendte adspurgte en af arrangørerne om der var en vinder af hvad
folk troede var en konkurrence og han udtalte: ' vi kan desværre ikke kåre
en vinder, da vi da konkurrencen sluttede var for stive til at kunne se ud af
øjnene..desuden gør det jo heller ikke noget, at folk går rundt og er lidt
småindignerede.'

MEDICINERREVY 2000
Revyen holdt i tirsdags deres første
møde hvorfra dette lille
stemningsbillede er taget. Det er
endnu ikke for sent at møde op så vi
henviser til det fremragende
indlæg de har andet steds i dette
blad.
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P8'n KUNG FU/KARATE FEST EFTERÅR 1999
I TORSDAGS AFHOLDT FILMKLUBBEN DERES LÆNGE VENTEDE TEMAFEST
HVOR DE VISTE EN GAMMEL GAMMEL BRUCE LEE KUNG FU KLASSIKER OG

DERNÆST VORES UNGDOMS IDOL, DANIEL-SAN I KARATE
KID. EFTER HVER FILM VAR DER INDLAGT UNDERHOLDENE
INDSLAG MED STUNTMAND OG KAMPSPORT OG DET HELE

ENDTE MED EN FANTASTISK FEST
HVOR VI FRA REDAKTIONEN KAN
ROSE DEN FINE DJ OG DEN
BEHAGELIGE ASIATISKE TOILET-
MUSIK.

P8'n havde lavet lækre
'drinks' til medlem-
merne. En 'Lille Grå'
støbt i gele som skulle
spises med pinde, man
kunne næsten kalde
det Sushi.

Man kunne
studere Bruce
Lee Kung Fu
manual under
indtagelse af
'Grå Sushi'.

I pausen mellem de
to fremragende film
uddelte P8'n gratis
drinks ud til den
tørstige pøbel,
u n d e r t e g n e d e
mener dog godt at
P8'n kunne have
valgt lidt bedre
ingredienser til
drinksene.
Desuden havde en
del af publikummet
valgt at iføre sig

hjemmelavede non-western newly deco-
rated clothing of eastern inpiration.
Der ankom en hel del, der ikke
ønskede at se filmen, men
derimod blot ønskede at intage
maltholdige drikke. Disse blev
pænt sendt ned i køsseren, for
ikke at forstyrre filmelskerne
der var kommet for at opleve
kvalitetsfilm på højeste niveau.

Efter Bruce havde vist forsamlingen hvordan man
hopper meget højt og alskens andre underlige og
forunderlige ting, blev Andreas Bjerrum skudt ned af
en stuntmand der bagefter fortalte lidt om at lave stunts
i film, han viste hvordan det ikke er helt ufarligt at
skyde med løst krudt. Desuden ser man på billedet
nederst til venstre, hvordan Dines har en meget stor
intimsfære, som stuntmanden bruder udenproblemer.
Men så kommer lillebror Jakob og placerer et
veltilrettelagt spark der hvor det gør allermest ondt.

Et fint lille
rullefald over
et bord...

"Uuuh..."
udbrød Dines
da hans
intimsfære
blev knust...

"Aaaaav" sagde
stuntmanden da
lillebror Jakob
forsvarede sin brors
ære

"BANG!"
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"HAAAAAAIIIYYYAAARG!" "UZUGH!" "UUUUUAAAHH......uha........PLOF!"

Foto: MOK-red/Gokke

P18 (P8'NS KULTURELLE MODSTYKKE) HOLDT FORRIGE ONSDAG FERNISERING AF DEN
KUNSTNERISKE UDSMYKNING AF VÆGGEN I STUDENTERKLUBBENS VÆRKSTED.
Der var tale om et rent XY-arrangement, og menuen bød på stegt flæsk med persillesovs. De 20 deltagende
herrer formåede at konsumere ikke mindre end 10,5 kg stegt svin, to enorme dåser med rødbeder (tørvægt 3
kg) et ukendt kilo kartofler og ca. 7 liter persillesovs. Efter middagen blev den fremragende film 'Skyscraber'
(stavningen er tagetdirekte fra TVDanmark) med ingen ringere end  alle herrers kæledægge Anna Nicole
Smith. Det undrer de fleste af P18s medlemmer at den ikke er blevet nomineret til i hvert fald 10 oscars, men
sådan er der jo så meget.

Svinet steges!

De 10,5 kilo
svinekød serveres i
flotte metalfade, og
de sultne P18-mænd
savler i længsel
efter at sætte
tænderne i det
lækre kød!

KUNSTVÆRKET!

Der blev
indtaget rigelige
mængder af
humle med
gashåndtag!

Bestikket var
kun til pynt og
efter
middagen
afspejlede
bordet livets
sande værdier.

Anna....mmmmm!

FESTER & GÆSTER
DANIEL-SAN VAGTE JUBEL BLANDT
TILSKUERNE DA HAN ENDELIG FIK BENYTTET
'TRANEN'. OG MR. MUYAGI KUNNE VÆRE STOLT.
Efter filmen var der surprise forestilling af sortbæltede Taekwondo-
udøvere. Der råbt obskure fremmede ord. Hoppet og sparket, og ikke mindst
flækket træplanker med hånd og fod. Det flotteste spring blev vist af ingen
ringere end formanden for Fadl's fætter, da han i et spring flækkede tre
forskellige styker træ
med fødderne. (Se
billedet her-under til
venstre).
(Citaterne der er
nedfældet under
billederne, stemmer
ikke nødvendigvis
overens med
virkeligheden/red)
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PRÆSENTERER

I ANLEDNING AF DEN LAAAAAAANGE FREDAGSBARS 3 ÅRS JUBILÆUM, AFHOLDER STUDENTERKLUBBEN ET SANDT ORGIE AF FEST, FARVER OG FJERKRÆ-SPORT...
Torsdag d. 28. oktober kl. 1100 til Søndag d. 31. oktober kl. 0700

I dette tidsrum vil Klubben være åben åben åben helt åben åben hele tiden - og det er
verdensklasse.
Som en lille appetitvækker offentliggør vi nu det halvfærdige program for denne event:

Torsdag:       1100              Reception med velkomstbowle ved bestyrer Palle Kongesøn Rasmussen.
1400               Diverse turneringer med overraskende gode præmier igangsættes.

Der dystes i Backgammon, bordfodbold, dart, europapallekast etc.
1600 Povl Kjøller Testemonial med bla. ringridning til �Jeg er så glad for min cy-

kel�.
1730 Fjerkræ-sport ved AMA
1930 Filmklubben P8�n viser �American History X�
2230 Det store 80�er tema med bla. Top Gun og vinylpladevending ved

Fredag: den sejlerskoklædte Bent �Big in Japan� Castensøe. Mød op i dit bedste 80�er
dress.

0200 Hip Hop timen. Omvendte kasketter, yeah-yeah, håndtegn, ødelagte bevæ-
gelser, burgers og Band i Bandhullet med homies.

0500-1100 Grønlændermorgen med Kaffemik og Pelikan.
1100 Brunch (tilmelding i baren dagen før)
1300 Commodore C64 turnering med overraskende gode præmier.
1500 Bispebar starter med diverse indslag, bl.a. besøg af den nye studenterpræst.
1530 Gulvvaskemaskinen får den sidste olie ude på plænen.
1600 Guldbar med gyldne damer og gyldne, gratis smagsprøver.
1700 Bandet �STROEM� spiller et lækkert verdensklasse gig.
2100 Lækker bispebar-surprise. Autentisk fremmøde af Sonny & Sonny.
2230 LOVEBITES gi´r årets koncert i studenterklubben.
0200 Crooner-nat i klubben med Frank, Dean, Julio, Barry og de andre.

Find din hvide smoking, balkjole og champagnecocktails´ene frem og sving
din udkårne til den lyse morgen.

Lørdag: 0400 Tecno-rave til den lyse morgen.
1100 Prolle-Brunch (tilmelding i baren dagen før)
1300 BANKO
1900 Åben buffet (tilmelding og betaling inden kl. 1400)
2200 Halloween-fest, udklædning selvfølgelig obligatorisk.

Kom som Belzebub, Lucifer, bisp, Freddy,
eller svigermor.

2300 Bandet �BRR-WUUH� spiller verdensklasse partymusik.

Herudover er der projekteret med masser af gennemgående indslag såsom video, mobil Guerilla-bar,
fredagspølsevogn , egale cremasterreflekser, ingen mislyde  m.m. Forbehold for ændringer, men dette
er vores oprigtige plan i al sin sprudlende idioti.

69 TIMERS BAR


