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SEXEKSPRESSSENS AFHOLDER UDDANNELSESSEMINAR IGEN:
31.JULI-8.AUGUST 2000.

Der er stadig ledige pladser til nye interesserede!

Kunne du tænke dig at lære undervise folkeskolelever i seksualolysning?

Sexekspressen har eksisteret siden 1998 og vi har været ude at undervise på skoler særligt i københavnsområdet -
og har haft stor succes.

Vi kunne stadig godt bruge endnu flere undervisere!

Det eneste krav vi stiller for at deltage i uddannelsesseminaret er at du er medicinstuderende � uanset hvilket
semester du er på.

Uddannelsesseminaret finder sted i en kursusejendom ved Isefjorden, hvor der vil være intensiv undervisning de
fleste af dagene. Underviserne vil være sexologer, forskere, organisationer og foreninger mm som vil belyse
relevante aspekter omkring seksualitet.

Udover en kort introduktion til Islam fortæller bl.a. læge Amneh Hawwa om, hvordan seksualitet opfattes i
islamiske kulturer. Dette mener vi er særlig vigtigt at kommende undervisere får indblik i, da vi ofte underviser
skoleklasser hvor majoriteten af elever har muslimsk baggrund.

Uddannelsesseminaret kan desuden VKO � godkendes.

Du er meget velkommen til at være med til at vidreudvikle Sexekspressen som projekt og lære en masse nye
mennesker at kende.

Da vi mener at Sexekspressens uddannelselsseminar bør være for ALLE, kommer det ikke til at ruinere hele din
sommerferieopsparing ved at deltage. Muligvis vil vi pga økonomi komme til at kræve et symbolsk deltagergebyr
på max 200 kr, hvilket dækker overnatning og mad i en hele uge!

Vi glæder os til at høre fra dig SNART � Email os straks: Sexekspressen@mdb.ku.dk eller ring til Christina 39 18
28 04
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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: 2000
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 Sexekspressen

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK  nr  28, årgang 32 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion
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Redaktionelt
Så nærmer det sig
I næste uge udkommer det næstsidste MOK i dette semester. Det betyder, at
semesterets uigenkaldeligt sidste MOK udkommer onsdag d. 31/5. Så ved I
det.
Mvh
MOK-red/Jon

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

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

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester, plan-
lægning 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
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

SIDSTE NYT FRA STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORET:

Nye medarbejdere på Studie- og eksamenskontoret
Vi kan meddele, at Elisabeth Mødekjær og Pia Ibsen
stopper på Studie- ogeksamenskontoret i denne som-
mer. Elisabeth er næsten stoppet. Hun har overdra-
get administrationen af 12. sem. til Jytte Bjarnholt,
men varetager indtil videre administrationen af de
udenlandske læger. Pia forventes at stoppe den 1.
juli. Både Pia og Elisabeth forsætter i fakultetets
Ph.d-administration.
Til gengæld starter der 2 nye medarbejdere på
eksamenskontoret. Eva Ravnsmed
(2. juni) og Helle Outzen (1. juli). Eva skal arbejde
med MPH, MiH, Åben uddannelse og Folkesundheds-
uddannelsen. Helle skal arbejde med 11., 12. og
13. semester. Jytte Bjarnholt vil så overtage admi-
nistrationen af de udenlandske læger, når Elisabeth
stopper hos os.

Vores hjemmeside
Vi vil (fortsat) formidle nyheder fra og om eksamens-
kontoret i løbet af sommeren på vores hjemmeside
på adressen: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st.
Så er du interesseret i først at få de sidste nyheder
at vide vedrørende opslag af karakterer, udsendelse
af eksamensbreve m.m.m. så kig forbi på vores side.

Fornyelse af årskort
Det er nu muligt, at forny sit årskort for næste år på
www.ku.dk/selvbetjening/. Nye årskort forventes ud-
sendt i slutningen af august.

Tilmelding til eksamen
Tilmelding til vintereksamen 2000/01 er som sæd-
vanlig først i september. Der vil efter sommerferien
komme mere information ud om dette. Vi vil dog
gøre opmærksom på, at vi også i år vil åbne for
tilmelding i slutningen af august på www.ku.dk/selv-
betjening/ for de studerende, der ønsker at tilmelde
sig via KU’s selvbetjeningssystem. Til brug for dette
skal du bruge din PIN-kode. Denne vil figurere på det
brev om årskortfornyelse, som netop er udsendt fra
KU. Tilmelding via blanketter vil som sædvanlig først
foregå i september måned.

Opslag af karakterer
Som anført andetsteds vil vi i løbet af sommeren
anføre dato og tidspunkt for opslag af eksamens-
karakterer på vores hjemmeside, så I ikke behøver
at køre herind for tidligt på dagen. Vi skal i samme
omgang endnu engang gøre opmærksom på, at vi
ikke oplyser karakterer over telefonen. Hvis du ikke
har mulighed for selv at komme forbi, må du alliere
dig med en anden, der kan sekarakteren for dig.

Tilmelding til næste semester
Tilmelding til næste semester foregår ikke på
eksamenskontoret, men hos:
2. sem. Bianca Houlind - 18.1
3. sem. Pia Keller - 33.4.26
4. sem. Hanne Holm - 24.4.14
5. sem. Gitte Bisgaard - 12.6.8
6. sem. Gitte Bisgaard - 12.6.8
7. sem. Annette Jørgensen - 9.1.41
FASE II: - Det klinikudvalgssekretariat du er til-
knyttet

Til sidst vil vi ønske jer alle en god sommer.
Hilsen Studie- og eksamenskontoret.
Michael Sørensen
Tlf.: 35 32 70 62
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st
 www.ku.dk/selvbetjening/

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
30. MARTS 2000 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, ,
lektor Kjeld Lyngborg, , lektor Folmer Elling,
overlæge Henrik Permin, lektor Viggo Jønsson,
overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Inger Chri-

stine Munch (13. sem.), stud. med. Sven Pörksen
(12. sem.), stud. med. Christian August Engell
(10. sem.), stud. med. Peter Plomgaard (9. sem.),
stud. med. Katrine Bagge Iversen (8. sem.), stud.
med. Lene Boesby (suppleant, 8. sem.), stud.
med. Louise Honoré (7. sem), sekretær Rita Dal-
hammer, studentersekretær Laura L. Johnsen,
studentersekretær Jonas T. Thorgersen.
Fraværende: Prof. Knut Aspegren, prof. Olaf
Paulson, lektor Henrik Arendrup, stud. med.
Troels Bygum Knudsen (13. sem.), stud. med.
Inger Johanne Poulsen (12. sem), stud. med.
Susanne Skovgaard Hansen (11. sem).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Ingen meddelelser
4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant

5. Meddelelser fra sekretariatet
Den 30. juni aflægger de nye kandidater læge-
løfte.
Samme dag kl. 14.00 vil der være reception i
repræsentationslokalerne for de nye kandida-
ter, som har haft tilknytning til Klinikudvalget
Rigshospitalet. Efter ønske fra de studerende
bliver der lavet om på klinikundervisningen på
7. og 8. semester fra E2000. Klinikudvalget har
af studienævnet fået lov til at køre et forsøg,
hvor kliniktimerne sammenlægges, således at
der bliver to klinikker på én dag. Således
nedsættes antallet af kliniktimer fra 60 til 40
timer. Den centrale undervisning bliver
afholdt over 4 hele og en halv dag. I tilslutning
til dette punkt klager de studerende og især
kirurgiske undevisere fra FH over, at klinik-
timerne kommer til at ligge på fredage. De
mener, at den elektive kirurgi giver dårlige
muligheder for at optage og fremlægge
journaler til kliniktimer om fredagen. Efter
diskussion omkring emnet bliver det foreslået
at kliniktimerne på FH bliver afholdt som PBU
på eftermiddage som nu, og/eller de stude-
rende kommer til RH, og/eller en underviser
(fra et andet speciale) kommer til FH, eller at
kliniktimerne bliver rykket til en anden dag
(hvor der ikke er anden undervisning).
Formanden tager kontakt til undervisere for at
finde en løsning.
Angående PBU på 10. semester er det muligt
at placere undervisningen samlet, således at
de kirurgiske timer er kl. 12-14 og de medicin-
ske kl. 14-16. De fleste undervisere har meldt
tilbage og er positive.
Der kommer 2 hold á 12 3. semesterstuderende
i maj og juni. Der er således ingen kapacitets-
problemer, som ellers tidligere frygtet.
En gruppe hollandske medicinstuderende
kommer til Danmark og kunne godt tænke sig
en rundvisning på RH eller en introduktion til

MOK & STUDIET



4
det danske sundhedsvæsen. Desværre ligger
deres eneste mulige dag d. 2. juni, som er
dagen efter Skærtorsdag. Derfor holder
fakultetet lukket og de har derfor henvendt
sig til KRH. Sekretariatet prøver at mobilisere
nogle 7. semesterstuderende til en lille guidet
tur, hvor også repræsentanter fra en medi-
cinsk og en kirurgisk afdeling vil være til
stede.
Katrine Bagge Iversen har sammenfattet
evalueringerne af 7. semester klinikophold
E99. Kort fortalt ser det meget godt ud.
Interesserede kan se et eksemplar i klinik-
udvalgets sekretariat. Så tager Studenter-
sekretær Laura L. Johnsen til Berlin for at
læse i et semester. Hun kommer tilbage til
august. Klinikudvalget ønsker god tur.
6. Meddelelser fra semestrene
8: På FH er der problemer med samklinik-
kerne mellem ort.kir. og psyk. Der er ikke
nævneværdige problemer med de resterende
samklinikker, så klinikudvalget prøver at
omfordele samklinikkerne lidt.
9: Der er sket forbedringer i børne-psyk.
opholdet, således at de studerende nu oftere
sér børn i løbet af opholdet.
10: Når de sidste undervisere fremsender
evalueringer for PBU, vil disse blive sammen-
fattet og fremlagt.
12: Undervisningen er god. Især på de
afdelinger, som har struktureret undervisnin-
gen.
13: Er utilfredse med at der er 4 studerende
ad gangen på FH gynækologisk afdeling. Det
er for meget.
Forelæsningerne i løbet af de første 3 uger er
sparsomt besøgt, angiveligt fordi de stude-
rende trænger til et pusterum (om vinteren)
efter et hårdt 12. semester. Der foreslås, at
forelæsningerne lægges på 2 uger og så lade
13. semester starte samtidig med de reste-
rende semestre og ikke som nu, en uge før.
7. Logbog over kliniske færdigheder
Det besluttes at prøve at indføre logbogen til 7.
semesters kliniske ophold i dette semester.
Dog til en start uden tutors underskrift, for at
undgå at studerende og tutor tror, at under-
skrift er nødvendig for godkendelse af kursus.
8. Evt.
Intet
KAGE: Helle Aggernæs tager kage med på
mødet den 4. maj 2000
Referent: Studentersekretær Jonas T. Thorgersen

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK
SEMESTERTILMELDING
Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle se-
mestre på Fase I og Fase II.

Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn,
vil der fremover være følgende procedure i forbin-
delse med den aktive tilmelding på fase I:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i for-
bindelse med undervisningen i anatomi i slutningen
af semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær
Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten afleveres hos
studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk ana-
tomisk institut, lokale 18.1.12. Bianca Houlind er
ansvarlig for holdsætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med
eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du ikke
tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at
hente en tilmeldingsblanket hos studiesekretær Pia
Keller på afdeling for socialmedicin. Tilmeldings-
blanketten afleveres hos Pia Keller, lokale 33.4.26,
der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til
4. semester i reolsystemet bygning 21.2. Udfyldt
tilmeldingsblanket afleveres i statistik postkassen
samme sted.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på
eksamenskontoret eller hos studiesekretær Gitte
Bisgaard, Medicinsk Fysiologisk Institut. Tilmeldings-
blanketten afleveres i postkassen på fysiologi-
øvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det er  Gitte
Bisgaard, der holdsætter 5. semester.
Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i for-
bindelse med undervisningen i slutningen af 5. seme-
ster, eller den kan hentes hos studiesekretær Gitte
Bisgaard, Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldings-
blanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelses-
gangen ved lokale 12.1.10. Det er Gitte Bisgaard
der holdsætter 6. semester.

Fristen for aktiv tilmelding på
Fase I er den 10. januar til
forårssemesteret
og den 10. juni til
efterårssemesteret

Tilmelding til undervisningen på fase II foregår hos
sekretæren i det klinikudvalg, du er tilknyttet.
Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten
eller oplyses hos klinikudvalgssekretæren.
Generelle regler i forbindelse med holdsætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen
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 efterårs-
semesteret.
Af hensyn til andre studerende og underviserne be-
des man framelde sig hos studiesekretæren, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Hvis man framelder sig inden 15. januar/1. august
for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret (disse
frister gælder kun for fase I), kan man blive holdsat
på semesteret igen, uden at skulle søge om genta-
gelse af undervisningen. Frameldingsfristen for fase
II studerende er 10. januar/1. august for henholdsvis
forårs- og efteråressemesteret. Ved rettidig framel-
ding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom,
men kan bruges til andre studerende eller merit-
studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller
framelder dig for sent, skal du søge dispensations-
udvalget om gentagelse af undervisningen. Du vil da
kun blive holdsat såfremt der er ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. novem-
ber 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 obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig til studie-
vejlederne for yderligere information.

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage
før den første eksamensdag ved personlig eller
skriftlig henvendelse til eksamenskontoret. Ved
alle eksaminer skal du være opmærksom på at
udeblivelse eller for sen afmelding tæller som et
eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest
6 år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er
begyndt på studiet sommeren 1994 eller senere
gælder det endvidere, at du skal have bestået
kemi og anatomi I senest 2 år efter påbegyn-
delse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået se-
nest 6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen,
dvs. inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

Du skal selv være opmærksom på dine tidsfri-
ster. Hvis man har overskredet sine tidsfrister
pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der und-
tagelsesvist gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et
nyt, selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun
undtagelsesvist gives dispensation til at gå til ek-
samen mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og
senest på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette
til eksamenskontoret. Sygdommen skal være
dokumenteret med lægeerklæring, dateret i
sygdomsperioden, som skal være eksamens-
kontoret i hænde senest 3 hverdage efter syge-
meldingen. Hvis det drejer sig om en mundtlig/
klinisk eksamen skal du samtidig meddele insti-
tuttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de
ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre
senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00.
For sen sygemelding betragtes som udeblivelse,
og tæller som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende
noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. syg-
dom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-
papiret med dit eksamensnummer og aflever
dette til den tilsynshavende. OBS! Husk selv at
beholde den grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og frem-
sende en lægeerklæring til eksamenskontoret
senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis
du forlader eksamen på grund af sygdom, vil
opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-
men tæller ikke for et forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen,
skal du melde dig syg igen, og indsende fornyet læge-
erklæring. Med mindre den første eksplicit angiver
sygdommens varighed til også at omfatte tidspunk-
tet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standard-
formuleringer: „kortere varighed“ respektive „læn-
gere varighed“ gælder normalt henholdsvis 14 dage
og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved
en eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles
pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig
eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som
mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du
ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved syg-
dom, men at du selv skal tilmelde dig på eksamens-
kontoret !
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller
senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen,
at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det
pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du
har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke har
bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en
eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæl-
ler som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10
dage efter offentliggørelsen af karaktererne fra
skriftlig eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For
to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold
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til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen,
nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to
uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal bestås i
samme termin.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og
en skriftlig del, der opfattes som to selvstæn-
dige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både
mundtlig og skriftlig medicin, hvis du er dum-
pet. Både den mundtlige og den skriftlige eksa-
men skal bestås samme termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:

1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvali-
teten af spotpræparater) kan laves kollektivt, og
skal stiles til eksamenskollegiet i det pågældende
fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens
afholdelse, da der er tradition for at fagene af-
holder deres første censormøde ca. 3 dage efter
eksamen. Ofte er der valgt eksamensformænd/
kvinder (se MOK), der samler de generelle kla-
ger sammen, og sørger for, at klagerne og sva-
rene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse
kollektive, generelle klager, så faget kan godt
nægte at svare på en klage, trods henstilling fra
studienævnet om at gøre det. I så fald er du
henvist til at benytte den individuelle klage-
adgang (se nedenfor).

Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2
uger efter at karakteren er bekendtgjort. Kla-
gen vurderes af censor og eksaminator, og de
skal svare senest 2 uger efter modtagelse af kla-
gen. Du får skriftligt svar, og såfremt du ønsker
at anke afgørelsen, skal det ske senest 2 uger
efter at svaret er modtaget. Anken skal ligele-
des stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter
en uvildig ankekommission bestående af en læ-
rer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde
karakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny
eksamen. De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000!!!!

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard
Tirsdag 12 – 13 13 – 16 Christian Heilmann
Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt sygemeldt

18.30-19.30 15.30–18.30 Maria Salling Rasmussen ferie uge 22.
Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen
Fredag 15 – 16 12 – 15 Lone-Emilie Rasmussen
Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian
Heilmann.
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte 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

OBS  OBS  OBS  OBS
Du skal forny dit årskort inden
den 15. Juli !!!

Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie. Der-
for HUSK at forny dit årskort.
God sommerferie !

ADRESSEÆNDRINGER.

Fase I
Du skal ikke længere give Matriklen besked om adres-
seændringer. De trækker dagligt informationer fra
CPR-registret.
Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studie- og eksamenskontoret besked om
hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes
give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge
din folkeregisteradresse.
Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie- og
eksamenskontoret også oplysninger om din udenland-
ske adresse.
Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.
Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.
Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.
Fase II
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Fase I
Riv ud og gem.

GODE RÅD OM FORBEREDELSE
TIL KEMITENTAMEN.

Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !
 Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !
Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!
Men pludselig kommer du i tanke om studie-
vejledningens “riv ud og gem” indlæg om kemi tenta-
men. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du
mærker en indre ro og balance, efterhånden som du
får svar på dine spørgsmål.
Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:

Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi
er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:

Organisk kemi:

Gruppernes typiske reaktioner.
Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal
m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater
og lipider.

Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, re-
aktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsent-
lig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad,
eller sætte tal ind i formler.
Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert og
hurtigt. I kemi bruges specielt:
Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler
Vær tryg ved din lommeregner, men brug også ho-
vedregning til at vurdere tal.

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i
infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver,
noter i infopakken og noterne om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd bag-
læns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:

Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap
lidt af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er
nok ikke så anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:
Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært,
man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.

Bedømmelse af Almen kemi
Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne
fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

CÆLLØBÆLLØ-FÆSD
(I ved festen efter cellebiologi-
eksamen)
Der vil blive solgt billetter i
kantinen torsdag den 18. maj
12.00-13.00
Hilsen Camilla Lyhne

Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes 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 attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

VELKOMMEN TIL LABORATO-
RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG-
HEDER
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 in-
denfor 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

TURNUS NUMRE:
2 (Københavns amt). 6 (Roskilde). 8 (Roskilde). 10
11 (Frederiksborg amt) 13 (Kbh. amt) 18 (Kbh amt)
20 (Roskilde) 21 (Frederiksborg amt). 36. 37. 44.
45 (Roskilde) 46. 47. 48 (dispensation). 49. 52.55 x 2.
56. 69 (Roskilde) 70 (Bornholm) 73 (Nord Jylland).84
89. 91 (Vestsjællands amt) 93 (viborg) 97 (Roskilde)
102. 103. 108. 114. 115. 116 (Kbh amt) 121. 122 x 2
129. 131. 132. 137. 140. 141. 146 x 2. 148. 157. 162.
163. 169 (V Sjælland) 171 (SønderJylland) 173. 174.
176. 178. .180 185 (V Sjælland). 19.1 192 (V Sjæl-
land/Storstrøms amt) 193. 195.  196 (V. Sjælland)
200 (Storstrøms amt) 205. 209 (V. Sjælland) 211
213 (Nord Jylland) 220. 223 225 (SønderJylland)
227 (V. Sjælland) 231. 237. 249. 254. 255 X 2
256 (V. Sjælland) 259. 261. 262 Lort. 265. 267. 268
273. 277
i alt 87 numre
Held og lykke
Hilsen
Tine

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 undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor 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 mø-
der 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-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

BEMÆRK:
Fredag d. 19. maj 2000 – Store Bededag – holder
LKF og læselokalerne åbent som i weekender, d.v.s.
kl. 9-17
For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.

 NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til kælderen.

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

STUDIET
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CÆLLØBÆLLØ-FÆSD
(I ved festen efter cellebiologi-eksamen)
Der vil blive solgt billetter i kantinen torsdag den
18. maj 12.00-13.00
Hilsen Camilla Lyhne

Studietilbud
DANISH SOCIETY FOR
BIOCHEMISTRY AND
MOLECULAR BIOLOGY

SYMPOSIUM

Molecular Mechanisms of Diabetes
Tuesday, May 30, 2000: 9.30 - 17.00
Auditorium U42, University of Southern Denmark,
Campusvej, Odense
Organized by: Susanne Mandrup and Karsten Kri-
stiansen,
Dept. of Biochemistry and Molecular Biology,
University of Southern Denmark
Program:

9.30 Welcome
9.45 Jørn Nerup/Allan E. Karlsen/ Flemming
Pociot, Steno Diabetes Center:  Genetic and molecular
pathogenesis of IDDM.
10.20 Jan Jensen/Palle Serup/Ole Madsen, Hage-
dorn Research Institute: bHLH factors: an entry into
the making of pancreatic endocrine cells?
10.55 Refreshments
11.15 Oluf Borbye Pedersen, Steno Diabetes Center:
Perspectives for the dissection of the molecular gene-
tic pathogenesis of type II diabetes.

Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Panum: tirsdag 10-12

torsdag 12-14

HCØ onsdag 12-14

Mail: pnh@adm.ku.dk

Ring gerne og aftal tid udenfor de faste træffetider
på 35 32 70 94 eller 20 46 41 93.

Cand. theol. Lise Lotz
Panum: mandag 10-13

onsdag 10-13
torsdag 10-13

Mail: lotz@adm.ku.dk

Træffetider og andet er altid opdateret på vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

11.40 Henning Beck-Nielsen, Odense University
Hospital: Molecular defects in activation of glycogen
synthase in skeletal muscle.
12.15 Lunch
13.15 Jens Høiriis Nielsen, Hagedorn Research
Institute:  Regulation of b-cell mass by hormones and
growth factors.
13.50 Kirsten Capito/Peter Thams, University of
Copenhagen:  Effects of fatty acids on pancreatic islet
metabolism.
14.25 Susanne Mandrup/Karsten Kristiansen,
University of Southern Denmark:  PPARs and SREBPs
–regulators of b-cell metabolism and function?
15.00 Coffee
15.30 Jan Fleckner/Tatjana Albrechtsen, Novo Nor-
disk:  Genes inducible by insulin sensitizers during
adipocyte differentiation.
5.5 Rolf Berge/Lise Madsen, University of Ber-
gen, Norway: Induction of PPARa target genes
improves insulin sensitivity and reduces adiposity.
The meeting is sponsored by
Glaxo Wellcome Danmark, Novo Nordisk Farmaka
A/S,
Eli Lilly Danmark A/S and Novo Nordisk A/S

Annoncer
STUDENTERJOB - EDB-VEJLE-
DER

Vi søger 2 nye ansigter til vores team på 9 edb-
vejledere på Panum Instituttets edb-studiesale.
Edb-vejlederne hjælper brugerne, som primært
er studerende ved det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, med bla. Microsoft Office-produkterne,
WindowsNT/2000, SAS, SPSS og brug af internet.
Desuden administrerer edb-vejlederne email, be-
taling for print og fotokopier og oprettelse af
brugerkonti. De studerende har adgang til 120
PC’er. Derudover kan du, hvis lysten og evnerne
er tilstede, være med til vedligeholdelse og
nyinstalleringer på PC’erne og serverne. Bruger-
PC’erne er pt. opsat med Windows NT, mens
serverne er udstyret med Novell og Linux.
Vagterne afholdes primært i semestermånederne
på alle hverdage mellem kl. 10 og 17. Du skal
kunne passe en til to vagter om ugen hele seme-
stret (også i eksamenstiden).
Vi lægger vægt på at du er
-serviceminded og har tålmodighed til nybegyn-
dere
-har et godt kendskab til især MS Office
-har et godt humør, også når det brænder på
-have almen PC erfaring og ellers interessere dig
for edb
Derudover vil vi meget gerne have, at du har
erfaring med Linux, Novell, SAS, SPSS eller
elektronik, men det er absolut intet krav for at
du søger.
Ansættelsen vil ske under den indgåede overens-
komst mellem på den ene side Finansministeriet
og på den anden side Foreningen af Danske Læge-
studerende og Studenterundervisernes Lands-
forbund.
Vi skal have din ansøgning med navn, adresse,
tlf.nr., kvalifikationer og studieoplysninger se-
nest med posten den 22. maj 2000.  Du er vel-
kommen til at kigge forbi i vores åbningstid, hvis
du vil vide mere, vi bor Panum Instituttet, 9.2,
eller på vores hjemmeside: www.mdb.ku.dk
Ansøgningen sendes til:
Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultetssekretariatatt:
Jørgen Skieller
Blegdamsvej 3
2200 København N
email: josk@adm.ku.dk

STUDIERELEVANT
ERHVERSVARBEJDE
STUDENTERMEDHJÆLPERE
TIL INTERVIEW-
UNDERSØGELSER
Dansk Zoonosecenter ved Statens Veterinære
Serumlaboratorium søger timelønnede telefon-
interviewere til spørgeskemaundersøgelser om-
kring Salmonella, Campylobacter og Yersinia in-
fektioner i Danmark.
Arbejdsopgaver: Til belysning af smittekilder
og smitteveje for Salmonella-, Campylobacter-,
og Yersinia- infektioner kører der løbende inter-
view/spørgeskema undersøgelser ved Dansk
Zoonosecenter. Disse undersøgelser foretages i
samarbejde med Statens Serum Institut og er
planlagt til at forløbe frem til udgangen af 2001.
Til at forestå interviews er der p.t. ansat 8 stu-
derende. Da flere af de studerende er ved at
færdiggøre deres studier, ønsker vi i løbet af
sommeren at ansætte min. 3 nye studerende som
interviewere.Arbejdet vil bestå i at interviewe
et antal personer med en given mavetarm-infek-
tion samt et tilsvarende antal kontrolpersoner.
Telefoninterviewene foretages ved hjælp af pro-
fessionelt computerstyret CATI system fra
SPSSmr (CATI = Computer Aided Telephone
Interviewing),  hvilket betyder, at arbejdet vil
findes sted på Statens Veterinære Serum-
laboratorium (Bülowsvej 27, Frederiksberg).
Interviewarbejdet vil være fordelt på 2-3 vagter
om ugen á 3 timer  - formiddage og/eller aftener,
evt. en vagt i weekenden.I forbindelse med an-
sættelsen vil du få en grundig introduktion til
undersøgelsen samt blive uddannet i interview-
teknik.
Kvalifikationer:Du er studerende, gerne på den
sidste halvdel af studiet. Du har en god koncen-
trationsevne og har mulighed for at arbejde på
de nævnte tidspunkter – i første omgang frem til
sommeren 2001 (med kortere perioder afbrudt af
ferie o.lign).
Løn og ansættelsesvilkår: Du vil blive ansat
som studentermedhjælper efter gældende over-
enskomst. Lønnen er mellem  kr. 86 og kr. 94 i
timen, afhængig af hvor længe du har studeret.
Ansøgning Er du interesseret i ovenstående
arbejde kan du kontakte forskningsassistent Ja-
kob Neimann på tlf. 35 30 01 57 eller projekt-
sekretær Shagufta Parveen på tlf. 35 30 01 58.
Ansøgningsfristen er 15.juni 1999.

MØDE OM THE ART OF
FLETCHING

Vi er to drenge, der er meget intereserede i den
tyske kunstart fletching. Sidste år var vi i
München og mødte mange med samme interesse.
Vi lærte meget og nu vil vi føre kundskaben
videre. Er DU også interesseret? Mandag den
22/5 er der møde med os, Jonathan og Thomas.
Kontakt en af os for videre information om tid og
sted.
Jonathan Falgren Knudsen
telefon: 26938013
Thomas Larsen
telefon: 22192575
Vi høres!

LEJLIGHED FREMLEJES I
JUNI

Lejlighed på Nørrebro fremlejes møbleret i juni
mdr – evt også lidt af juli mdr.
53 m2, 3.sal på sidevej. – 2 min. fra Panum.
2 vær.,  køkken og badeværelse.
Ikkeryger foretrækkes!
3200 kr alt inkl. for juni mdr.

Kontakt: Marianne, 35 85 77 85

TURNUSBYTTE ?
Haves : Frederikssund Sygehus. Start - sep 00
Ønskes : Københavns amt eller HS (også gerne
Roskilde). Helst samme starttidspunkt.

Søren Mehl Knudsen, tlf.: 33932822, e-mail:
smk@get2net.dk.

STUDIET & ANNONCER
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FADL
ØKONOMISK OVERSIGT
VEDRØRENDE  FADL´S
REGNSKAB FOR 1999 OG
BUDGET FOR 2000

FADL´s  regnskab for 1999 og budget for 2000 er nu
godkendt. Traditionen tro bringes hermed en
økonomioversigt vedrørende regnskabet for 1999 samt
budgettet for 2000:

BUDGET 2000:
I 2000 er der budgetteret med en indtægt på Kr.
2.232.600, hvilket dækker kontingentindtægter, ren-
teindtægter samt div. indtægter. I 2000 har repræ-
sentantskabet valgt at nedsætte kontingentet med
Kr. 44,50 pr. halvår. Repræsentantskabet har god-
kendt et budgetteret underskud på
Kr. 724.400.

Mødeomkostninger Kr. 251.000 dækker udgifter
til bestyrelsen, repræsentantskabet,
parlamentarikerkompensation, generalforsamling,
valg , medlemsaktiviteter samt div. møder.

Lønninger Kr. 1.590.000 dækker udgifter til lønnin-
ger administrativt personale, lønkompensation vagt-
bureauet, ATP, lønsumsafgift, tillids-/sikkerhedsre-

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så  husk,
at give os besked enten pr. brev eller telefon.    Hil-
sen   VB

VAGTAFDELINGEN

Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men husk,  undgå at ringe mellem 12.00 og
13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 -
23.00.

HUSK ……………  SPV-opskrivning kan ske 1 måned
frem minus 1 dag.

HUSK NU….. HUSK NU ……. HUSK NU……………
at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL’s egne
postkasser anvendes. Manglende porto koster kr.
22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT på-
stemplet HUSK PORTO.
Meddelelser fra Vagtchefen & Servicechefen
DAGLIG TRÆFFETID:
 Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 14.00 til 16.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Tele-
fonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/
servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt
muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan skrive til os på følgende e-mail adresse:
cm@fadl.dk. Gittes mail er: glh@fadl.dk
Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du såle-
des fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er
specialsyet til netop dine ønsker.
Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen

Caroline Møller & Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchef Servicechef

VAGTCHEF SØGES

Stillingen som vagtchef ved FADL’s Vagtbureau i
København skal besættes pr. 1. juli 2000, hvorfor der
indkaldes ansøgninger fra interesserede medicinstu-
derende.
Jobbet
Som vagtchef beskæftiger man sig primært med re-
lationerne mellem de studerende og brugerne af
FADL’s Vagtbureau. Man deltager i oprettelse og
nedlæggelse af hold samt tager kontakt til afdelin-
gerne, hvis der opstår problemer mellem parterne.
En stor del af arbejdet består i at besvare henven-
delser fra de studerende samt behandling af klages-
ager. Derudover står vagtchefen i samarbejde med

præsentant-ordning, psykolog-bistand til medlemmer
samt personaleuddannelse.

Kontorhold Kr. 511.000 dækker udgifter til porto,
telefon, fax, kontorartikler, gebyrer bank / giro/PBS,
forsikringer, tidsskrifter, inventar, advokat, revisor
samt div. EDB-udgifter.

Bevillinger Kr. 605.000 dækker  bevillinger til:
· Thalia Kr. 160.000
· Medicinske Studenterråd  Kr. 125.000
· MOK  Kr. 100.000
· Projekt og støtte  Kr. 35.000
· Foreningshåndbog  Kr. 10.000
· Kursus for politikere  Kr. 40.000
· Undervisningsmateriale Kr. 80.000
· Medicinfortegnelsen Kr. 55.000

REGNSKAB 1999:
I 1999 har der været en indtægt på  Kr. 2.578.021
hvilket dækker kontingentindtægter, bidrag til kursus-
formål fra vagtbureauet,  samt renteindtægter.

Mødeomkostninger Kr. 92.516  dækker udgifter til
generalforsamling, bestyrelse/repræsentantskab m.v.
samt medlemspleje.

Lønninger  Kr. 1.353.282 dækker udgifter til løn-
ninger fast personale, lønsumsafgift, ATP, persona-

leuddannelse, personaleomkostninger samt lønudgift
til vagtbureauet.

Kontorhold  Kr. 395.367 dækker udgifter til kontor-
artikler, porto, kopimaskine, tidsskrifter, telefon,
fax, forsikringer, div. EDB-materiale, vedligeholdelse
kontormaskiner, foreningshåndbog, undervisningsma-
teriale, bank/giro/PBS-omkostninger, advokat og
revision.

Bevillinger Kr. 369.965  dækker bevillinger til:
· Driftstilskud Vagtbureauet Kr. 122.910
· Medicinerrådet  Kr. 120.000
· MOK  Kr. 100.000
· Projekt og støtte  Kr. 27.699
· Avance gruppelivsforsikringer -Kr. 644

Hensættelser  Kr. 186.221 dækker hensættelser til
kursusejendommen Thalia.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget
velkommen til at rette henvendelse til FADL´s se-
kretariat,  FADL´s regnskaber er naturligvis frit til-
gængelige for alle medlemmer. Dog skal det bemær-
kes, at regnskaberne ikke kan udleveres.

Hilsen FADL´s sekretariat
Linda og  Anette

Vagtbureauet

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 henven-
delse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er  35
24 54 05
man kan også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk  (Jytte Lindegren)

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  8/5-2000 � 14/5-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 7 6 6 4 3 14 5 45
07-15 udækket 1 0 0 0 0 3 0 4 9
15-23 bestilt 20 10 14 11 18 13 9 95
15-23 udækket 6 1 0 0 0 0 0 7 7
23-07 bestilt 17 12 16 19 19 11 15 109
23-07 udækket 0 0 0 4 0 0 2 6 5
ialt bestilt 44 28 36 34 40 38 29 249
ialt udækket 7 1 0 4 0 3 2 17 7
dæknings % 84 96 100 88 100 92 93

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.
VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 8/5-2000 � 14/5-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 4 1 2 2 4 4 4
Arbl. Vagter 12 6 5 7 8 12 10 60
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.
I øjeblikket har vi mange chancevagter så skynd dig at ringe herind.vb

FADL & VB
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kursussekretæren og servicechefen for planlægning
og afvikling af FADL’s kurser. Dette omfatter ansvar
for følgevagter, udarbejdelse af semesterhæfte, ud-
vikling af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Ca. en gang om måneden holdes møder med hold-
repræsentanter fra VT-flyverholdene, hvor holdenes
aktuelle situation og eventuelle problemer diskute-
res, samt med vagtudvalget, hvor dispensationsans-
øgninger og driftsmæssige spørgsmål diskuteres.
Vagtchefen er i samarbejde med servicechefen over-
for bestyrelsen ansvarlig for den  medicinsk faglige
ledelse af vagtbureauet.
Vagtchefen skal være til rådighed for deltagelse i
møder i bl.a. bestyrelsen og repræsentantskabet og
endelig planlægger vagtchefen og servicechefen i
fællesskab arbejdet således, at der er en daglig træf-
fetid.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 10 timer pr. uge
og planlægges i samarbejde med servicechefen.
Der er en stor frihedsgrad i arbejdet, da der i perio-
der vil være mulighed for at nedsætte arbejdstiden,
for derimod at arbejde mere på andre tidspunkter.
Lønnen udgør for en andendelsstuderende p.t. kr.
6715,29 pr. måned.
Der er i stillingen mulighed for en periodevis opnor-
mering til 15 timer pr. uge.
Faglige kvalifikationer
· Du skal være medlem af FADL
· Du skal være medicinstuderende på 5. semester
  eller senere
· Du skal have bred vagterfaring, også gerne som
   ventilatør. Har du ikke dette kursus, skal du kunne
  deltage i et af efterårets kurser
· Du skal have erfaring med tekstbehandling, Word/
  Wordperfect på PC
· Har du undervisningserfaring er det en fordel
· Administrativ erfaring en fordel
· Kendskab til FADL

Personlige kvalifikationer
· Du skal have lyst til at arbejde sammen med og for
   andre medicinstuderende
· Du skal have gode samarbejdsevner og en udad
  vendt holdning
· Du skal være serviceminded og ansvarsbevidst

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes
til:

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3C
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag den 31. maj 2000 klok-
ken 12.00 på Kredsforeningen.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om
stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
servicechef Gitte Lindegaard og vagtchef Caroline
Møller på telefon 35 24 54 04.

Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

HÅNDVÆRKERE PÅ
VAGTBUREAUET
i ugerne 19 – 21

Fra mandag den 8. maj og ca. 3 uger frem skal Vagt-
bureauet i en del af lokalerne have skiftet gulv-
belægning ligesom alle kontorer og gangarealer skal
males.

Der vil derfor i perioden være et frygteligt rod på
Vagtbureauet, men vi prøver at gennemføre ved-
ligeholdelsesarbejderne uden at iværksætte ekstra
lukkedage, således at vi i perioden prøver at op-
retholde servicen overfor medlemmerne.
Annoncer !

Hjemme  SPV-hold 1507
Søger 1 nyt medlem
Holdets opgave bliver at pleje og observere en 18
årig mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom,
som er en medfødt sygdom, der angriber nervesyste-
met. Dette har medført, at patienten er blind og
plages af epileptiske anfald.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i :
1. - at observere patienten for kramper.
 2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vagterne afholdes i patientens hjem. Tidsmæssigt
forløber vagterne fra kl. 22.00 til 09.00  alle ugens
dage.

Krav.
× 500 SPV-timer.
× Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.
- Du skal kunne komme til holdmøde 19. juni
2000 kl. 17.00.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Hanus Joen-
sen tlf: 28 14 66 09.

Ansøgningsfrist:      Torsdag den 25. maj 2000 kl
12.00 på Vagtbureauet.

INTENSIVHOLD    4102 søger 1 nyt
medlem til afd. 542, Hvidovre Hospital.
Hold 4102 tilbyder DIG en enestående chance for at
videreudvikle dit kliniske blik og din kliniske erfa-
ring ved - efter oplæring - at arbejde på lige fod (og
ansvar) med intensivsygeplejersker

Dette indebærer at:
· give medicin
· tage a. punkturer, blodprøver og EKG
· være med til stuegang (fortrinsvis om aftenen)
· være med til kontinuerlig venevenøs hæmodialyse
  (CVVHD)
· blive oplært i elektronisk kardex (PDM)
· kunne arbejde selvstændigt

Vi forventer at du:
har ca. 600 VT timer; såfremt du ikke har 600 VT-
timer er du velkommen til at søge alligevel.
· har bestået farmakologi eller består i sommer
· kan tage  6-8  vagter om måneden
· er flexibel, selvstændig og engageret
· kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på afdelin-
gen umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. maj 2000 kl. 12.00
til VB.

For yderligere info, kontakt holdleder Fay (Faranak)
tlf. 26 70 36 66 (bedst om aftenen).

VT-Hjemmehold 4604 søger1 nyt
holdmedlem
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum
i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har
været.
Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 12-årig
dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter
fredage og lørdage, samt skoleferie-perioderne.

Krav:
· Minimum 150 VT-timer
· Du skal kunne deltage i holdmødet den 26. maj 2000
   klokken 17.00
· Du skal kunne tage 3-5 vagter om måneden
· Du skal være glad for børn

Yderligere oplysninger: Vagtbureauet – 35 24 54
05
Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj 2000 klokken
12.00 på Vagtbureauet.

Hold 4619 i Nordsjælland søger 1 ny
ventilatør
Holdet passer en sød og frisk 13-årig dreng, der har
sølvkanyle og jejunostomisonde.
Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle
dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Af og til dækker vi desuden aftenvagter.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter
behov) og hælde mad på sondepumpe. Om morgenen
skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover
giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på hellig-
dage og nytår. Og holdet har eget TV/video

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring med
børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et år,
gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5 vag-
ter, også i eksamensmånederne. Vi følger drengen
som han udvikler sig, så du skal kunne svømme, cykle
osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det er ikke
tilladt ventilatører at ryge i hjemmet.
Du skal endvidere kunne deltage i holdmøde den 25.
maj kl.18.00.
Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.
Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20
minutters gå tur). Der ydes transportgodtgørelse.
Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Ja-
kob Maraldo ( 77 30 93 54
Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj  2000 kl. 12.00
på vagtbureauet.

Hjemmeventilatørhold 4627 søger 1 nyt
medlem
Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12 ti-
mer) skal dække 3 ugentlige dagvagter (12 timer)
søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har dæknings-
pligt på lige fod, 2 dag- 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 et plastikrør op i næsen, som skal soigneres
og suges efter behov. Arbejdet består altså dels i
typiske ventilopgaver med soignering og sugning, og
dels i almen pleje af barnet. Barnet passes i et meget
tæt, behageligt og godt samarbejde med forældrene.

Holdet skal kunne dække tre dagvagter. Dagvagterne
ligger på lørdage, søndage og mandage.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

· Min. 150 VT-timer
· Muligheden for at tage mindst 4 vagter om måne
   den, også i eksamensmåneder
  Fleksibilitet mht. vagtplanlægning

(Ansøgere med BVT-II kursus vil blive foretruk-
ket, dernæst ansøgere uden BVT II, men som
tilmelder sig førstkommende kursus).

1 lønnet følgevagt ca. 4 timer.

Transport: S-tog og/ eller flere busser til Hellerup
S-ST., hvorfra der er 2 min. gang.

Yderligere oplysninger hos holdleder Behrouz M.
Andersen  32 88 70 26.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj 2000 inden kl.
12.00 på vagtbureauet.

Nyt Hjemme VT-hold 4630.
Vi skal hurtigst muligt starte et VT-hold hos et barn
på Frederiksberg.

Barnet er ikke respirator-bruger, men derudover ved
vi i skrivende stund ikke mere end, at holdet skal
køre alle hverdage fra kl. 6.00 – 16.00 og fra 22.00 –
6.00.

Kvalifikationskrav: Min. 150 VT-timer.
  Have interesse for at arbejde i privat hjem.
  Du skal helst ha’ børneerfaring.

Ansøgningsfrist:      Torsdag den 17. maj 2000 kl.
12.00 her på VB.

Yderligere oplysn.:  Til VB på 35 24 54 05.

VB
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VI INVITERER HERMED TIL
ÅRETS KULLEN-TUR !
Det er nu blevet på høje tid at indfange alle inte-
resserede individers opmærksomhed ;-)
Som før bebudet, så afholdes i august/september
en dykkertur til Kullen. Nærmere betegnet i da-
gene torsdag 31. august – søndag 3. september.
Kullen ligger, som de fleste nok ved, ikke langt fra
Danmark, mere præcist ca. 50 km NV for Helsing-
borg. Kullaberg naturreservat, som området også
kaldes, er et sandt miniparadis for naturelskeren:
stejle bratte klipper rager højt op af Øresund, dej-
lige vige med flotte stenstrande, masser af van-
dre/motions stier (også for dykkere ;-), endda en
golfbane og ikke at forglemme, enormt dejligt klart
vand. Vanddybden ligger fra alt på ca. 5m til 20-25
meter længere fra bredden de fleste steder, med
mulighed for fremragende stranddyk og forhold som
tilgodeser alle dykker-niveauer. Yderlige er havet
omkring også deklareret maritimt naturreservat,
hvorfor fiskeri er forbudt, med masser af under-
vandsliv til følge. Kort sagt: dykning i særklasse !
Som det ses har Kullen noget at byde enhver smag.

Rent praktisk er der afgang fra Panum tidlig tors-
dag morgen, hvorefter de næste 3 nætter tilbrin-
ges i telte på den udmærkede Möllehässle cam-
ping, lige for foden af Kullaberg, med afgang mod
København søndag aften. Vi satser på selv i fælles-
skab at præparere mad på campingpladsen.

BERETNING FRA PUC�S
WEEKENDTUR
Uret viser 06:29. Det er søndag morgen og solen er
lige stået op. Vi befinder os på Panums parkerings-
plads, hvor seks medicinere gnider søvnen ud af
deres øjne. Alle sætter sig ind i deres biler og
sætter kurs nordpå, nærmere betegnet Kullen.
Vi er på dykkertur med PUC. Vi har allerede fore-
taget tre dyk, et fredag eftermiddag og to om
lørdagen. Vi er allerede godt trætte. Men i dag
skal vi rigtigt ud og nyde underverdenen i et af
Sveriges maritime reservater, vandet omkring
Kullaberg, hvor der venter os to dyk.
Vi ankommer til Kullens dykkercenter, efter et
par timers kørsel og færgeoverfart, hvor vi får
fyldt luft på vores dykkerflasker. Mens vi venter
ser vi den ene bil efter den anden, lastet med
dykkere, sætte kurs mod spidsen. Det må i sand-
hed være et godt sted at dykke, efter mængden af
dykkere at dømme, og vi venter utålmodigt på, at
vores flasker er færdige.
Ventetiden er ovre og vi er nu på vej ned til en vig
kaldet Ablahamn. Skulle efter sigende være et
smukt sted, både over og under vandet. Vi når
derned og ser vigen omkranset at bratte klippe-
vægge, som fortsætter deres fald ud i vandet. På
klipperne beundrer vi en klatrers præcise manøv-
rer mens vi på stenstranden gør vores udstyr klart.

Afhængig af deltagerantal får hver deltager mindst
4-6 dyk og hvis forholdene tillader det gennemfø-
rer vi endvidere et natdyk.

Hvis andre mennesker, dvs. ikkedykkere, f.eks.
klatrere eller friluftsfolk, skulle ønske at drage
nytte af Skånes eksemplariske natur og tage med
PUC til Kullen, er tilmelding også åben for disse.
De får nedslag i pris svarende til leje af dykker-
udstyr og deltager ellers på lige vilkår med vand-
hundene.
Det skal dog siges at dykkere har 1. prioriteret
ved ”overbooking” da der er begrænsning på antal
deltagere.

Prisen for herligheden bliver 1025 kr. +/- 200 kr.,
afhængig af deltagerantal og økonomisk støtte.
Dette inkluderer al transport, logi og dykkerudstyr.
Kun madpenge skal yderligere tilregnes, hvilket
aftales indbyrdes senere.
Ikkemedlemmer af PUC/PAF skal yderligere til-
lægge 50,- for medlemskab gældende året ud.
Af hensyn til bestilling af campingplads, dykker-
udstyr m.m. skal bindende tilmelding til turen
afgives senest fredag 2. juni. Dette sker ved at
sende en e-mail til puc@dk2net.dk og derefter sna-
rest indbetale depositum på 225kr (ikkemedlem-
mer 275kr). Intet depositum = ingen tilmelding.
For alle tilmeldte arrangeres info-møde om turen
i slutningen af juni. Før da kan yderligere info
rekvireres vha. e-mail til puc@dk2net.dk eller ved
at kontakte Christian (101) på 40111006 eller Erik
(109) på 26184156.

Puc ser frem til at høre fra alle interesserede og
ønsker god eksamenslæsning og –lyst :-)

Første hold dykkere er parate, der gives OK-tegn
i overfladen og kursen sættes mod bunden.
Dybdemåleren viser 5m, 10m, 15m. Det begynder
at blive koldt, og når vi når 20m er temperaturen
faldet til 5 grader. Det ser ud til at kulden har
skræmt alt liv op til mere moderat dybde, og vi
beslutter at gå lidt længere op. Tilbage på 10m
støder vi ind i springlaget, det sted hvor grænsen
mellem det kolde og det varme vand mødes. Plud-
seligt er der fisk alle vegne. Små torsk svømmer
nysgerrigt forbi, en krabbe er ved at få sig et
måltid af en musling mens en orange ”tangål” kry-
ber sammen og håber på at vi overser den.
Vi aftalte maximum 35 min dykkertid med dykker-
lederen og tiden nærmer sig hastigt. Vi retter
kompasset ind, svømmer langsomt op i sydlig ret-
ning, hvorefter vi bryder vandoverfalden, mættet
med synsintryk og oplevelser efter et spændende
dyk.
Nu skal næste hold i vandet og vi kan slappe af og
nyde solen. Vi ser, at Kullen som dykkested i sand-
hed lever op til sit rykte.

Christian (101)
p.s. Billeder fra PUCs weekendtur bliver offentlig-
gjort i den nærmeste tid… J

PAF
PANUM
FRILUFTSFORENING

- JAGTTEGN -
Til stor overraskelse for folk i
almindelighed og os selv i
særdeleshed kan PAF nu med glæde
tilbyde alle interesserede et
jagttegnskursus med tre store
fordele:
Det er kort, godt og billigt.
Kurset falder i to dele. En praktisk, obligatorisk
del, hvor man 3-4 gange modtager undervisning
af våbenlærer Ib Sjølander på skydebanen på
Amager. Her lærer man at ramme målet og om
sikkerhed i forbindelse med håndtering af våb-
net. Denne del af kurset vil koste ca. 100-150 pr.
gang. Første del begynder man. d. 7/8-00 med
demonstration i våbenbetjening og fortsætter de
efterfølgende onsdage og lørdage kl. 9-12 på sky-
debanen.
Anden del af kurset foregår som et selvstudie,
hvor man læser teori i Den Nye Jæger (pris: 235
kr.). Den erfarne jæger, Bjørn Reseke, har til-
budt at gennemgå teorien med aspiranterne ef-
ter behov.
Selve prøven, der koster 215 kr., ligger i perio-
den 1/9-2000 til 31/10-2000 med indbetalings-
frist 31/7-2000. Der skulle således være mulig-
hed for at komme på jagt til efteråret.
Prisen for jagttegnet – og de mange glæder og
oplevelser der følger med – bliver med andre ord
ca. 1000 kr.

Tilmelding og bestilling af Den Nye Jæger sker
hos undertegnede på tlf. 3536 3596
Jeg er i besiddelse af girokort til jagtprøven.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte mig.

MVH Thomas (502)

(Et medlemskab af PAF er påkrævet
og koster 50 kr. pr. semester).

ÅRETS VANDRETUR.
Norge står på programmet.
Rondane er destinationen, som har beliggenhed i
den nordlige ende af Gudbrandsdalen. En fanta-
stisk natur bestående af det bare klippelandskab.
Vi skal vandre i et så kalt naturreservat og hele
arrangementet tager 10 dage. Det bliver med
rygsæk og telt. Vi regner med at der nogle dage
bliver slået lejer et sted og herfra topture. Søn-
dag d. 13 august er der afgang og programmet er
så at køre natten igennem med ankomst tidligt
mandag morgen. Prisen er 1500 kr for mad og
transport. Har du lyst til at deltage, kontakt da
Christoffer Tandrup eller Bjørn Reseke tlf.
28151884.

Basisgrupper
INDRE ORGANER



11
Studenterklubben
Hermed indkaldes til Studenterklubbens 18. ordinære generalforsamling

Tirsdag den 19. juni 2000 kl. 1600

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse uden for Det Medicinske Studenterråd (1.2.5, Panum)

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et mere overordnet plan, diskutere Studenterklubbens formål og om hvordan de opfyldes eller kritisere (ris/
ros) Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig ind den 19/6 og få kaffe og kage med os.
På bestyrelsens vegne Med venlig hilsen Bo Gregers Winkel & Teit Mantoni

Har du en god ide til et
studentersocialt arrangement, men
mangler penge, så fat mod!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.
Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.
Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller
igangsættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.
Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N
-eller skriver en email til os på adressen
 bestyrelsen@universitetsbogladen.dk
og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.
Ansøgningen skal indeholde
oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en gruppe
af studerende eller en enkeltperson

2) Hvad slags projekt der søges støtte til - start-
omkostninger for forening/sportsklub/andet, seminar,
anskaffelser o.s.v.
3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af bil,
materialer, rekvisitter, andre anskaffelser eller an-
det.
5) Hvor mange studerende projektet vil komme til
gode, både direkte og indirekte.
6) En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre steder.
Næste ansøgningsfrist er 1. juni
2000.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Gordon Jehu

Torsdag den 18. maj, Store Bededags aften, kl.
20.00 i Sct. Johannes Kirke ved Skt. Hans Torv på
Nørrebro afslutter Panumkoret sin sæson med at
præsentere et udvalg af Kirkemusik gennem 1000
år med deltagelse af organist Mie Korp Jensen
og sopran Ingeborg Fangel Mo. Panumkoret med
solister er under ledelse af forårssemestrets
gæstedirigent, Jon Hollesen.

Koncerten gennemgår kronologisk et udvalg af
det forgange årtusindes kirkemusik, som om-
fatter noget af det ypperste, komponisterne har
præsteret, og starter med den enstemmige gre-
gorianske sang. Publikum vil bl.a. kunne høre

PANUMKORET PRÆSENTERER:

Kirkemusik gennem 1000 år
korsatser af G.P. da Palestrina, H. Schütz, J.S.
Bach, W.A. Mozart, G. Fauré og P.E. Lange-Müller.

Panumkoret var oprindeligt et medicinerkor, men
består nu også af studerende fra flere andre studie-
retninger. Koret har et vidtfavnende repertoire fra
klassisk til pop- og folkemusik. Koret har tidligere
sunget Carl Orffs ”Carmina Burana” ved kulturbyåret
i 1996 og Faurés ”Requiem” i 1998.
Koret har siden 1996 været under ledelse af dirigent
Gorm Larsen, som dette forår har orlov, idet han har
fået et stipendiat fra Nordisk Råd til at følge Bergens
symfoniorkester i Norge.

Billetter til Panumkorets koncert
�Kirkemusik gennem 1000 år�
sælges ved indgangen og koster 40,- kr.
½ pris for studerende og pensionister.

Kilde: Stud. med. og 2. bas Mads Aage Kristensen
Yderligere oplysninger: Tlf. 36 91 12 01 - Mads Aage
Kristensen.

Torsdag d. 18. maj
Store Bededags aften

kl. 20.00
Sct. Johannes Kirke

INDRE ORGANER
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Filmanmeldelser
CELEBRITY
Premiere d. 18. maj.
Instr: Woody Allen
Medv: Kenneth Branagh, Leonardo DiCaprio,
Winona Ryder m. fl.

af: Jakob Raunsø

Hellere være kendt end glemt?
Woody Allens film er jo altid noget for sig selv. Hans
portrætter af skæve eksistenser i hans hjemby New
York er elsket af mange og hadet af, måske, lige så
mange. Allens film bygger sig som regel op omkring
en hovedperson, spillet af ham selv, der på en neuro-
tisk måde filosoferer over store og små spørgsmål
om livet. Det er replikkerne, der er Allens stærke
side. Den måde han kan stå, og få andre til at stå og
stamme sig igennem en mindre bibel af ord på meget
kort tid er fænomenal. Han får sine skuespillere til
at servere replikker med en slagkraft, som ofte over-
rasker sådan at man sidder og tænker: Den drejning
havde jeg ikke forudset! Det er det gode ved Allen.
Bagsiden af medaljen er, når selv samme filosofiske
udredninger bliver ligegyldige. Nogle gange fanger
de bare ikke interessen og man griber sig selv i at
være i gang med at overveje emnet til Videnskabs-
teori Opgave 1.

Woody Allens ”nye” film viser begge sider af medal-
jen. Grunden til anførselstegnene er, at filmen havde
premiere i USA tilbage i midten af 1998. Af en eller
anden grund kommer den først nu til Danmark, for
den har da ellers indhold nok til, at filmselskabet kan
køre en god pressekampagne. Leonardo, Winona,
Kenneth og Melanie (Griffith) trækker da publikum
nok til at det kan betale sig! Det er dog ikke en
typisk Woody Allen film vi har med at gøre, hvis der
da findes typiske Allen-film. I denne film spiller han
ikke selv med! Det er meget revolutionerende, for
hovedrollen er dog skrevet (af ham selv) til ham selv.
Kenneth Branagh er manden, der skal løfte den tunge
arv. Desuden er filmen i sort/hvid med typisk Allensk
monolyd. Det er som om den tekniske udvikling hos
ham gik i stå for ca. 30 år siden. Men det gør ikke
noget, for det giver god stemning.

Branagh spiller journalisten Leo Simon, der er ble-
vet skilt fra sin kone, Robin (Judy Davis) efter 16 år.
De blev kærester i gymnasiet og har aldrig haft an-
dre, hvilket til sidst har drevet Leo til skilsmissen.
Han vil nå at have noget ud af livet! Som journalist
er det hans opgave at skrive portræthistorier af de

kendte, og på denne måde får han snuset sig ind til et
liv, som han selv føler, han burde være en del af. Leo
har det problem, at han føler, at verden roterer
rundt om ham, for ham. Derfor forvilder han sig
hurtigt ind i en verden, hvor han fører sig frem for at
få solgt en bog, han tidligere har fået blankt nej til.
Desuden har han også et filmmanuskript, som han
desperat forsøger at overtale filmstjernen Brandon
Darrow (Leonardo Di Caprio) til at medvirke i. Hvor-
dan det går? Det går selvfølgelig ikke. De kendtes
verden lukker ikke umiddelbart enhver desperat
wanna-be ind i varmen.

Sideløbende med Leos strabadser følger vi hans eks-
kone Robins liv. Robin er brudt nervøst sammen ef-
ter skilsmissen og er villig til at prøve alt fra nonne-
kloster over psykoterapi til plastikkirurgi for at
komme på fode igen. Ved et tilfælde bumper hun ind
i en TV-Producer, Tony Gardella (Joe Montegna),
der falder pladask for hende og overtaler hende til at
være vært i et TV-Show om de kendte! Hvordan det
går hende må man se i biografen.

Celebrity er en spydig gang syre fra Allens hånd. Den
håner de kendtes lukkede land som værende tom og
intetsigende. Men manuskriptet har dybde nok til,
at vi forstår alle de mennesker, der er blevet ”spole-
ret” af det søde liv. Branagh som Leo er perfekt
castet. Det er godt at gamle Allen ikke selv tog
rollen, da den indbefatter scoring af supermodeller!
Branagh har sat sig ned og set alle Allens film, og han
ligner i uhyggelig grad Woody. Hans stammen, krops-
sprog og tydelige new yorker-accent er lige i øjet.
Judy Davis som ekskonen Robin er supergod som den
sårede, hæmmede, sammenbrudte kvinde. Hun har
før været med i en Allen-film med samme type rolle,
men hvorfor får hun ikke en oscarnominering?
Allens film er jo altid en spot-de-kendte konkurrence.
Winona og Leonardo fylder deres roller godt. Især
Leo-drengen, der spiller en uhyggeligt selvglad film-
stjerne, der ikke går af vejen for stoffer, gambling og
at give sin kæreste nogle bank!

Allens film er af episke dimensioner når man ser de
tørre tal. Der er 242 talende roller og 5128 statister
med i filmen. Det er nok til at filme en bibelsk
storfilm, men man lægger overhovedet ikke mærke
til det. Det er godt gået! Man kan spørge sig selv,
hvad Allen vil med denne film? Er det en seriøs film
eller en komedie? Svaret er begge dele. Komikken
er til at overse. Af uvisse grunde falder mange af
Allens finurlige replikker til jorden i Branaghs mund.
Måske fordi han prøver for hårdt på at være Allen.
Det er en seriøs film, der beskriver den overfladisk-
hed der findes blandt de kendte, og hvor deperat man
kan være for at blive en del af miljøet. Blandingen
fungerer, men heller ikke mere. Woody er også ble-
vet lidt mere pervers, for nu at bruge et stærkt ord,
på sine gamle dage. Der er ingen kærlighed til Kvin-
den i denne film. Og man får det næsten skidt, når
Woody Branagh i sin rolle scorer unge supermodeller,
for tænk hvis Kenneth Allen selv havde spillet rollen.
Føj for den lede….. Det er egentlig også tankevæk-
kende, hvordan Allen altid får skrevet i sine manu-
skripter at hans rolle er en babe-magnet. I denne
film er det Winona, Charlize Theron (som skabt til at
spille supermodel) og Famke Jansen. I everybody
says I love You var det Julia Roberts. Ser vi nogen-
sinde en ende på hans våd-drøms-marathon? På den
anden side, hvis vi nu selv kunne slippe af sted med
det…

Woody fans vil elske denne film, for der er masser af
stof til at se den flere gange. Vi andre må nøjes med
at blive godt underholdt og få rørt lidt rundt i tanke-
virksomheden, men der er intet livssynsændrende
ved denne film. 3 ansigter til gode gamle Woody
Branagh… eh, Allen.

BOYS DON�T CRY
Instr: Kimberly Pierce
Medv: Hilary Swank, Chloë Sevigny m fl.
Premiere på fredag d. 19. maj i Grand

Af: Jakob Raunsø

I 1993 begår to unge mænd, der begge er tidligere
straffede, et blodigt massemord på en faldefærdig
gård langt ude på bøhlandet nær den støvede lille by
Falls City i det sydøstlige Nebraska. Blandt de myr-
dede er den unge mand Brandon Teena, som få uger
forinden er dukket op i byen og er blevet optaget i en
kreds af utilpassede og rebelske unge, som også de to
mordere tilhører. Her har han fra første færd fortryl-
let alle med sin skødesløse charme og loyalitet, og
pigerne falder for ham på stribe. Men Brandon Teena
havde en hemmelighed, en hemmelighed, han endte
med at dø for. Han var nemlig en kvinde.

Da denne historie ramte USA’s aviser valgte instruk-
tør og manuskriptforfatter Kimberly Pierce at komme
til bunds i sagen. Hun ville vise verden, hvilken utro-

lig historie dette var og, hvilket uretfærdigt mord,
der her var blevet begået. Brandon Teena hed i vir-
keligheden Teena Brandon og kom fra storbyen Lincoln
i Nebraska. Hele sit liv havde hun følt sig som en
dreng fanget i en piges krop, men havde ikke penge
eller mulighed for at gøre mere ved det, andet end at
ændre sit udseende:
Hun klippede sig
korthåret, viklede et
stykke stof stramt
rundt om brystet og
stoppede en stor sok
ned i bukserne. Så
var den hjemme!

Brandon Teena
(Hilary Swank) var
noget af en lømmel.
Han stjal og snød sig
til meget, og endte
altid med at omgås
de værste rødder
man umiddelbart
kan finde. Under et
barslagsmål  lærer
Brandon fyrene John
og Tom at kende. De

kommer fra byen Falls City, hvortil Brandon følger
dem. Falls City er præcis den søvnige midtamerikanske
by, som alle, der har set en smule film, har inde på
nethinden. Der er en fabrik, en bar og STORE vidder
med gårde. Og netop baren bliver Brandons tilholds-
sted, hvor han møder pigen Lana (Chloë Sevigny),
der tilfældigvis er Johns gamle kæreste. Kærlighe-
den spirer mellem Lana og Brandon, der holder på
sin hemmelighed. Men dette går naturligvis ikke i
længden, hvilket bliver Brandons undergang.

Dette er en meget hård film at se. For det første, så
behandler den et emne, man ikke ser behandlet ofte
på det store lærred. For det andet, så emmer hele
filmen af den uundgåelige vej handlingen skal ned af,
så man sidder og er en smule deprimeret gennem
filmen. Hilary Swank er helt ufattelig god i rollen
som pigen i ”seksuel identitetskrise”, som Brandon
udtrykker det. Hun fik da også en Oscar for sin rolle,
og når man husker, hvor feminin hun var, da hun
modtog den Oscar, er det svært at forstå, at det er
den samme kvinde, der her taler med dyb stemme og
bevæger sig som en mand. Chloë Sevigny som den
hårde Lana, der med en fordrukken mor har stået på
egne ben siden hun var lille, er også meget helstøbt.
John, der spilles af Peter Sarsgaard og hans ven Tom
(Brendan Sexton III) virker gennem filmen som om

KULTUR
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de hele tiden er på grænsen til at eksplodere i inde-
stængt had, fortvivlelse og raseri, selv i rolige sce-
ner. Dette er utrolig flot spillet om end meget skræm-
mende, lidt ligesom to giftslanger man ikke skal
pirre.
Boys don’t cry er en meget speciel film, hvis lige man
kun ser få af. Der er intet særligt gjort ud af belys-
ning og lyd, og man mærker også i visse scener at
filmen har kørt på et meget lavt budget. Der hviler

S*P*I*O*N*E*R
Instr: Ilkka Järvilaturis
Medv: Bill Pullman, Iréne Jacob, Udo Kier m. fl.
Premiere på torsdag i Scala og Palads

Af Jakob Raunsø

Som amatørfilmanmelder er det altid godt at få sat
tingene lidt i perspektiv. Når man hver weekend går
i biffen og udvælger sig nogle film, så har man en
tendens til at udvælge de ”bedste”, selvfølgelig fordi
man ikke frivilligt betaler 60 kroner for at se noget
lort. Men denne kvalitetsudvælgelse har den bag-
side, at man næsten glemmer hvad en virkelig dårlig
film er. Jeg troede indtil jeg så S*P*I*O*N*E*R at
Mission To Mars var det værste filmskrammel man
kunne opstøve i dagens biografer. Men jeg tog fejl…..

Bill Pullman, som vi kender fra David Lynch’s ”Lost
Highway” og som USA’s præsident i ”Independence
Day”, spiller den erfarne CIA agent Harry, der efter
den kolde krigs afslutning gerne vil glemme sit ak-
tive liv i felten og falde til ro i Helsinki med sin
nyåbnede jazz-natklub. Og sin kæreste, Natasha, der
sjovt nok er en ung smuk SVR (tidligere KGB) agent,
med den opgave, at hun skal holde øje med Harry.
Hun er endt med at gøre mere end bare holde øje
med ham. Alt er altså et ustabilt fryd og gammen,
indtil en CIA agent fra New York pludselig dukker op

med oplysningen om, at et vigtigt videobånd med
skjulte statshemmeligheder befinder sig i Helsinki,
og at de nu skal finde det. Samtidig vil Natashas
arbejdsgiver Bliniak (Udo Kier) også have fat i bån-
det, hvilket ikke ligefren gør det nemt for de to
agenter at dyrke deres kjærlighedsliv. Man kan nu
forestille sig hvilke spionage-agtige ting, der opstår
i resten af filmen.

Filmen er slet og ret et makværk af dimensioner.
Den har dog flere gode ideer. Bl. A. kunne MOK’s
anmeldere godt lide ideen om, at det,
man umiddelbart ser på videoen med
statshemmelighederne er en porno-
film. Men filmen lugter tydeligt af for
store ambitioner i forhold til reelle
midler, så luften er gået af ballonen
før man kan nå at sige 007. Svenskerne
klarede samme situation meget bedre
med ”Hamilton”, sikkert fordi, at han
er en svensk opfindelse hele vejen igen-
nem. Det kan også være at denne film
var gået helt fint i en finsk baggyde-
biograf med finske skuespillere…. Men
med Bill Pullman? Helt ærligt…..

Historien er forvirrende uden klar kon-
tinuitet. Ovenstående handlings-
referat er blevet til ved at læse på
filmens hjemmeside, for det er nu 2
uger siden jeg så filmen, og jeg kan
ærlig talt ikke huske den. Den har absolut intet ind-

tryk gjort på mig! Jeg kan svagt huske en malplace-
ret saunascene, hvor man om ikke andet, kan beun-
dre Irene Jacobs skikkelse, men ellers intet. Dette
tager jeg ikke som udtryk for begyndende Alzheimer’s,
men derimod som udtryk for en mislykket film. Jeg
synes dog det er helt utroligt, at filmen rent faktisk
kommer i biografen, men det viser sig også, at Dan-
mark kun er det tredje (!!) land, hvor den vises i
biografen. Den blev vist på Toronto Film Festival, i
Finland og altså nu i Danmark. Det er en fejl af
dimensioner, som ikke engang god markedsføring kan

redde. Filmen får 1 ansigt fordi det nu engang er
præcist det ansigt, der passer til denne film!

en slags dogme-stemning over filmen, hvilket både
gør den dokumentaristisk, men også en anelse fjern.
Bl. A. får man aldrig en forklaring på motivet til
mordene, som virkelighedens John og Tom stadig
sidder fængslet for i USA. Er det angsten for det
ukendte, hadet til homoseksuelle (hvilket Brandon
hårdnakket hævdede ikke at være, han var bare født
i den forkerte krop!) eller bare vreden over at være
blevet ”narret”?

Dette måtte instruktøren Kimberly Pierce godt have
fortolket lidt dybere, når nu hun viser andre detaljer
så gruopvækkende livagtigt. Det og så den lidt ude-
finerbare low-budget-fornemmelse i filmen trækker
en ellers utrolig flot og interessant film ned fra 5 til
4 ansigter! Men gå ikke glip af den, den er et syn
værd.

Den længe ventede...
Her er den så...

JYDEPOTTEN
...til alle dem der har afsluttet anatomi II..og alle de kommende 6. semesterstuderende.

Vi gør selvfølgelig opmærksom på at man skal huske at forestille sig at den har 4 ben istedet for 3...i ved når man
sammenligner den med atrium sinistrum i hjertet.

Foto: Jon L. A.

KULTUR
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Og vinderne er...
GUSTEN ALL-STARSGUSTEN ALL-STARSGUSTEN ALL-STARSGUSTEN ALL-STARSGUSTEN ALL-STARS

Louise Lau bunder sig til sejren...

...Morten Sta går under bordet... ...og Johan Poulsen snurrer og
snurrer.

Vinderne af dette års
Panummesterskaber i ølstafet blev
ingen ringere end sidste års
vindere GUSTEN ALL-STARS.
Dette kan jo ikke komme bag på

Foto: Nanna Gitz

nogen, selvom de dog fik kamp til
stregen fra Børges Bodega. MOK
udbad sig en kommentar fra det
tabende hold og fik prompte et
rungende  "PIS!" fra Thomas

'Smeden' Juul.
Det vil blive spændende at se om
Gusten All-Stars vil beholde sejren
til næste år.

MOK-red/Gordon

's 1. maj

David Bohnstedt,
Rød Baron og
medlem af KKR,
bød velkommen
til de 190
fremmødte
studerende.

Der blev spist morgenbrød og drukket
masser af kaffe...

...og tillidsmand Bue Juvik nød et par
iskolde Jägermeister...og lidt til.

Fadl's Røde Baroner sang for... ...og der blev læst flittigt i formand
Mao's lille røde...

Fadl's Repræsentanter Morten Bo,
Sophine Boysen, Gordon Jehu og Stine
Sloth nød en dejlig koold Rød
Tuborg...Grobut!

FREDAGSBAR & FADL'S 1. MAJ
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Her er et
uddrag
af
Andreas
H.
Lundhs
brandtale
til
medlemmerne
1. maj
2000:
Kammerater,
brødre og sø-

stre, arbejdere og studerende velkommen til
FADLs 1. maj år 2000.
I år er vi, FADLs Røde Baroner stolte af at vores
ærværdige formand er vendt hjem fra sit guerilla-
togt mod H:S, og vil deltage i denne kampdag
sammen med os.
Men ak nej kære kammerater.
Ikke alt er fryd og gammen.
Thi en grufuld skygge hænger over os.
Længe har den egocentriske kapitalisme hærget
Panums gange.
Vi ser det hver dag i form at stigende kantine-
priser og indførelse af den stærkt kapitalistiske
møntfod DANMØNTKORTET.
Men var dette blot det eneste kære med-
studerende, ja så, så verden måske ikke så grel ud.
Men dette er langtfra vores eneste trussel.

fortsættes næste spalte

ALTID PÅ PLETTEN!

Andreas Lundh og Morten Ljungdal
DK gjorde rent efter pøbelen inden
turen gik til Fælleden.

Fadl's røde fane blev med stolthed vist
frem, da de studerende nåede frem...
...Jesper Søe, med den hvide t-shirt,
holder fanen frem til ære for
fotografen.

Dette års 1.
maj badge,
der igen
prydes af
formand
Stine Sloths
kønne
ansigt.

Stine Sloth fanget i et uopmærksomt
øjeblik, mens hun tager sig en tår øl...

...sidst på dagen havde et unavngivent
Fadlmedlem (der besidder et tillidsfuldt
hverv) fået for meget at drikke. Han
ville vist nok gerne have haft en
udpumpning men klarede den selv
inden han over på skadestuen.

Det var en stor flok studerende der
drog mod Fælledparken.

Brutalis giver Bob Axel fingeren under
en politisk diskussion.

fortsat fra forrige spalte

Man har også vovet at indføre et såkaldt forsker-
bibliotek.
Et bibliotek med det eneste formål at nægte os
arbejdere adgang til litteratur, således at vi hol-
des åndeligt fængslet.
Disse borgerlige akademikere prøver at udsulte
vores åndsliv således, at vi forsumper og går til
rent mentalt.
De prøver at gøre os til viljeløse marionetter.
Men nej kære kammerater.
Nu er det nok.
Vi forlanger fri adgang til biblioteket samt indfø-
relse af sandfærdig litteratur.
Vi finder os ikke længere i at blive manipuleret af
den Borgelige Boulevardpresse.
Vi forlanger Dagbladet arbejderen og Das kapital
på bibliotekets hylder....

Så brødre os søstre lad os alle rejse os i Salut til
vores formand og fane.

Andreas H. Lundh
(Dette er ikke et udtryk for FADLs

fællespolitik)

NÅR JEG SER EN FADL FANE
Melodi:Når jeg ser et rødt flag smælde
1)
Når jeg ser en FADL fane
Mærkes modet i mit bryst
For jeg ved hvilken kraft den kan mane
Og det fylder mit hjerte med lyst
Thi mit håb det kan man ej dæmpe
Når jeg skuer at H:S er død
Og jeg ved at altid vil kæmpe
For en fane så flammende rød
2)
Jeg har set min formand ranke
Ryggen op til kamp og slag
Og jeg ved at mit hjerte vil banke
Når jeg står ved dommenes dag
Jeg vil kæmpe af alt hvad jeg magter
Jeg vil knuse hver Djøf’er jeg ser
For de alle os FAD’LER foragter
Og jeg ved De bli’r flere og fler

De medicstuderende fyldte godt op
foran scenen, mens de lyttede til
Vesterbro Ungdomsgård og Rubber
Band.

FADL'S 1. MAJ
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Husgruppen forbeholder sig
ret til at lukke døren, når

lokalet er fyldt! - Og husk at
det er dine medstuderende

der står i dør!

KOM GLAD -
KOM FRISK

Kjærligst
Husgruppen

HUSGRUPPEN PRÆSENTERER
Semesterets sidste fest
Mandag d. 3/7 2000 kl.

22.00
PUMPEPARTY

Uddeling af den gyldne pumpe til den eller de nye
læger der i deres studietid har ydet et

ekstraordinært stykke arbejde i studenterklubben.

HUSGRUPPEN

Kun adgang mod forevisning af studiekort eller i
følge.

Venner er velkomne!
Mød klubbens
kommende
bestyrer Bue
Juvik i kåd leg
med den gamle
bestyrer og
tidligere MOK-
redaktør Torben
Larsen der begge
ses her sammen
med den gamle
klub-haj Niels
JJ.

BueBueBueBueBue

TorbenTorbenTorbenTorbenTorben

Niels JJNiels JJNiels JJNiels JJNiels JJ


