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Det sker i ugen 2003/2004

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@mok.info
WWW: http://mok.info Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

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

2000 (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-betegnelsen (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@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
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). Dette er incl mellemrum
-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. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
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 200,- 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: Undervisningslokalerne, bygning 8
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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris . Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside: SATS &SAMS

Onsdag:
MOK nr 22, årgang 36 udkommer

Torsdag:
16.00 MSR-møde
20.00 Filmklubben viser Cinema Paradiso

Fredag:
Laaang frdag i klubben.. igen..

Lørdag:
FASE II FESTEN med Die Herren

Søndag:
Ondt i håret

Mandag:
MOK udkommer ikke i  denne uge
13.45 Infomøde Bamsehospital

Tirsdag:
16.30 SAMS Månedsmøde

Denne redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Anne-Lise Schutze Andersen, lokale 9.1.53, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Tina Götzsche
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 12.30-16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Sekretær Alice Rasmussen
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (10.-13. semester Gl. Ordning)
Studentersekretær Nadia Seestedt (6.-8. semester Ny Ordning)

Studievejledningen
ADRESSEÆNDRINGER.
Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke give Matriklen besked om adresseæn-
dringer. 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 studieekspeditionen 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-
ekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.

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

Har du en beskyttet adresse, sørger studie-
ekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkom-
mende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

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

VEJLEDNING OM OSVAL
I OG II
Vejledning for studerende om
skrivning af OSVAL I og II er nu
udkommet på nettet. Vejledningen
er at finde på www.pucs.ku.dk/
osval, men vil også fremover være
at finde på Claroline.sund.ku.dk.

HVORNÅR KAN MAN FÅ
UDBETALT "DOBBELTKLIP"
FRA SU ?
Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbeltklip indenfor de sidste 12
måneder af sin uddannelse, dvs. man må kun have to
semestre til rest. Der er ingen dispensationsmulig-
heder !

Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse

indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbeta-
les som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.

Du kan læse mere på www.su.dk.

HUSK TILMELDING
TIL NÆSTE SEME-
STER!
For studerende der skal tilmeldes
2.-5. semester til efteråret 2004
dvs. du går på 1.-4. semester
Tilmeldingsfristen er 10. juni 2004
Afmeldingsfristen er 1. august 2004
5. semester skal bemærke, at der onsdag den 19. maj
2004 klokken 14.15-15.00 i Lundsgaard Auditoriet
afholdes orienteringstime om valg/prioritering af
klinikudvalg på 6. semester.

For studerende der skal tilmeldes
6.-13. semester til foråret 2004
dvs. du går på 5.-12. semester
Tilmeldingsfristen er 1. juni 2004
Afmeldingsfristen er 1. august 2004

Bemærk tilmeldinger/afmeldinger modtaget efter
ovenstående datoer vil først blive behandlet ved ud-
gangen af august 2004, og man kan derfor ikke for-
vente at blive holdsat.

Spørgsmål om holdsætning skal
rettes til følgende:

1. semester
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, tlf. 35 32 70 92

2. semester
Bianca Houlind, lokale 18.1.12, tlf. 35 32 72 11

3. semester
Pia Keller, lokale 33.4.42, tlf. 35 32 79 84

4. semester
Therese Lyloff/Helle Jepsen, lokale 12.6, tlf. 35 32
75 71/35 32 75 02

5. semester
Therese Lyloff/Helle Jepsen, lokale 12.6, tlf. 35 32
75 71/35 32 75 02

6. semester
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, tlf. 35 32 70 92

7.-13. semester
Henvend dig i dit klinikudvalgssekretariat:
KRH Lili Hansen, tlf. 35 45 44 38
KKK Susan Post, tlf. 36 32 27 92
KKA Birthe Brogaard, tlf. 44 88 33 71

Yderligere spørgsmål skal stiles til Studievejledningen
for Medicin. Tid til samtale kan bestilles på telefon
35 32 70 61.
Det er også muligt at skrive til studievejledningen
på adressen SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk

MOK & STUDIET

ANGORA
I nærværende nummer af MOK, kan vi med bævrende
stolthed i stemmen, præsentere et fremragende og
ikke mindst ’velresearched’ interview med Simon
Kvamm fra DRs ”Drengene fra Angora”. En dejlig
cocktail, der vil få dig til at klukle, småtude, skrald-
grine og til sidst blive smidt ud af Lundsgaard Audi-
toriet. Enjoy.

MINUS MOK
Da folket skal ha’ sin opium, udkommer MOK ikke i
næste uge. Deadline for næste nummer er derfor
mandag d. 12/4 (2. påskedag).

20 METER HØJ DVÆRG!
Citat fra ”Go’morgen Danmark” på TV2: ”Rigshospi-
talet har forlænget dværge 14 gange.”

OG HUSK NU:
” Man skal ikke kaste med håndtegn, hvis man selv
bor ’in da house’ ”

MOK-red/Mav

Redaktionelt
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Gentagelse af undervisning uden at der foreligger
særlige omstændigheder der kan berettige en til en
gentagelse
Ansøgningsfrist er 1. august 2004.

Mener du at der foreligger udsædvanlige forhold/
tungtvejende grund til at få gentaget din undervis-
ning skal du straks henvende dig til studievejledningen
for medicin.

Tilmeldingsblanketter til de enkelte
semestre kan hentes ned fra fakultetets
hjemmeside www.sund.ku.dk. Vælg
Uddannelse > Blanketter > Medicin

OVERGANGS-
ORDNINGER VED IMPLE-
MENTERING AF STUDIE-
PLAN 2000.
Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
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være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har
taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-
des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

Gentagelse af semestre /
undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR
OVERGANGEN FRA GAMMEL (G) TIL
NY (N) STUDIEPLAN FORUDSÆTTER
SELVFØLGELIG AT MAN HAR BESTÅET
ALLE DE RESPEKTIVE EKSAMENER
PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den
studerende der er startet februar 2000,
som forsinkes efter…..

6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering
på 6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et
helt andet med fag der på gammelordning primært lå
på fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt
omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ord-
ning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til
4. semester på ny studieordning. MAn skal i alle
tilfælde kontakte studievejledningen for Medicin.

7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. se-
mester (N). Man vil skulle afholde den resterende
klinik i sommerferien samt deltage i en særlig tenta-
men. Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.

8. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II pe-
riode herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem.
(N) og 12. sem. (N).

Træffetider for Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
Uge 14
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 29/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 30/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 31/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 31/03 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 01/04 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 02/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Uge 15 (Påske !)
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 05/04 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 06/04 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 07/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 07/04 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin

Uge 16
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Tirsdag 13/04 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 14/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 14/04 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 15/04 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 15/04 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 16/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledningen
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.33a

Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent Mandag til torsdag: 0900 – 1600  og Fredag: 0900 – 1500
Tid til samtale kan fra den 1. maj bestilles via Internettet  ( tilgår senere )

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

De studerende, der ikke har kunne få tid til en samtale - har mulighed for, at møde op tidligt i vores
træffetid (ikke lige før lukketid) og afvente et hul imellem to bestilte tider...

STUDIET
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6. SEMESTER
Det har tidligere været besluttet, at
flytte bachelor-eksamen fra 17. til 18.
juni!

Dette annulleres hermed, da de øvrige
frister fsa. karakteropslag og
afholdelse af reeksamen i så fald ikke
kunne overholdes. Følgende er derfor
gældende:

Ordinær eksamen: 17. juni
Karakteropslag: 1. juli
Syge/re-eksamen: 8. juli

Jeg beklager den ulejlighed det måtte
have medført.

Med venlig hilsen
Eksamenskontoret - Michael Sørensen

Info 6.-13. semester

ATTENTION
5. SEMESTER

Orientering om valg/prioritering
af klinikudvalg for studerende
som påbegynder 6. semester i

efteråret 2004

Der afholdes orienteringstime
om prioritering af

klinikudvalgene i forbindelse
med tilmelding til 6. semester

ONSDAG D. 19. MAJ
KLOKKEN 14.15-15.00

I LUNDSGAARD AUDI-
TORIET

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ
1., 2. OG 3. SEMESTER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.

For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

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

Info 1.-5. semester

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II
perioden, herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12.
sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).

Er du i tvivl så kom ned forbi studievejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer!

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

1. OG 2. SEMESTER !!!
Der er syge-re-tentamen i Basal
humanbiologi den 18. august 2004.
Tilmelding foregår via punkt.ku.dk,
fra d.d. og vi lukker for denne
tilmelding den 1. juni.

Er du tilmeldt den ordinære tentamen den 23. juni
og bliver syg eller dumper, kan du tilmelde dig syge-
/re-tentamen i august jg. gældende regler

Er du i tvivl, så kontakt eksamenskontoret eller
studievejledningen...........

Syge-/re-eksamen i Cellebiologi afholdes i uge 28: 8.
juli for spot-eksamen og 9. juli for den skriftlige del
af eksamen.

Venlig hilsen
Eksamenskontoret - Michael Sørensen
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Studietilbud

PROGRAM FOR
FORÅRET 2004

01.04 Mine Aftner i Paradis
15.04 Reconstruction
22.04 Skizofrenitema:

A Beautiful Mind
Donnie Darko

29.04 Frida
06.05 Kop

TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. seme-
ster er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Sam-
arbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle
nye studerende med FADL medlemskab kan
se alle semesterets film GRATIS!

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. 20.07.
Den første aften man kommer, betaler man
60 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

TORSDAG DEN 2. APRIL
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Mine aftner i Paradis følger den faderløse Salvatore og hans forhold
til Alfredo, projektør operatoren ved Cinema Paradiso, den lokale
biograf i en lille siciliansk landsby. Salvatore ser op til den hovmo-
dige men elskelige Alfredo, og gør biografen til centrum i hans
univers.
En tankevækkende og nostalgisk film der fejre filmens magiske
verden. Filmens højdepunkt er en fornøjelig samling af klassiske
film begivenheder fra film af Chaplin, Fellini, Visconti og andre,
censureret af den lokale præst, og sammensat af den trofaste Alfredo.

STUDIET



7VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

Vil du være FADL-vagt???

Vi har stadig ledige pladser på to af forårets SPV-
kurser. Vi kan ikke arrangere ekstrakurser i som-

merferien, hvis disse ikke bliver fyldt op.

Så hvis du har lyst til at tage SPV-kursus i dette
semester så ring til kursussekretær Tina på

35245404.

HJEMMEHOLD  -  SPV- HOLD
1505.
Til hjemmehold, der passer 2-årig dreng i Holte, søges
1 nyt holdmedlem.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentligt i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Patienten har en ikke diagnosticeret hjernelidelse og
dertil relateret epilepsi og
psykomotorisk retardering.

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje -primært  i observation med henblik på anfald og
behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.

Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.

ØNSKER DU AT VÆRE
SIKRET EN GOD INDKOMST I
SOMMERPERIODEN 2004?
VT-Hjemmehold 4604 søger afløser for
sommeren.
Vi er lille hyggeligt hold, som passer en 17-årig dreng i
hans hjem på Amager.
Han lider af sygdommen Mb.Crouzon.
Vi dækker 10-timers nattevagter fredage og lørdage
hver anden weekend samt på
helligdage og i skoleferien.

Kvalifikationer: SPV med min 400 timer, meget gerne
børneerfaring/B-SPV kursus.
SKAL være ikke-ryger.

Ansøgningsfrist : Onsdag d. 7. april til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Heidi på 45422763 eller til Vagtbureauet.

Arbejdet består primært i overvågning, da drengen
lider af søvnapnø og derfor
sover med ventilationsmaske tilsluttet CPAP-system.

Krav:
· Du skal kunne tage 7 vagter i maj måned: Den
19.,20.,21.,22.,28.,29 og 30. maj
samt være interesseret i at tage mange vagter i dren-
gens sommerferie i perioden
18. juni – 1. august.
(Du vil få mulighed for at få ca. halvdelen af vagterne
i denne periode og at kunne
planlægge dine vagter i rigtig god tid før sommerfe-
rien, hvis det ønskes).

Yderligere oplysninger: Holdleder Karin, tlf. 2042 0791

Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. marts 2004 kl. 16:00
på Vagtbureauet.

Skattevejledning
Så er FADL's skattevejledning for 2003 kommet. Skattevejledningen er
målrettet mod FADL-medlemmer, der tager vagter eller vikariater - men

den kan selvfølgelig også bruges af andre studerende. Skattevejledningen
finder du på vores hjemmeside www.fadl.dk.

Venlig hilsen
FADL's Hovedforening
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VI SÖKER NÅGRA
SVENSKA STUDENTER
som skulle vilja vara med i en
intervju om hur det är att läsa i
Danmark.
Vi läser på Studie- och yrkesvägledarprogrammet
i Malmö och skriver vår C-uppsats och är
intresserade av att träffa dig som varit i kontakt
med en studie- och yrkesvägledare i Sverige inför
dina danska studier. Syftet är att förbereda
framtida studenter för studier i Danmark.
Intervjun tar ca 45 minuter och vi är flexibla var/
när vi kan träffas.

Kontakta oss så snart som möjligt antingen via
mail eller telefon.

Caroline och Helene
carolineek1971@hotmail.com     070-715 75 88
helenesundhall@hotmail.com    073- 9717338

KEMITUTOR SØGES!!
1. semesterstuderende har brug for at de sidste
brikker til at falde helt på plads. Til 1-2 timers
hjælp om ugen.

Kontakt på tlf 61 78 28 77

KØBES
Bogen
Hæmatologi
fra FADLs forlag
af Bjarne Egelund Christensen og Viggo Jønsson

Ring til Charlotte
61 66 88 67

START I TURNUS NU TIL
SOMMER
Turnus bytte ønskes:
Haves turnus i Vestsjællands-amt :
start 1/8 2004 i Slagelse (medicin + kirurgi)

Ønskes (af personlige grunde)turnus tættere på
københavn
helst HS eller Københavns amt
starttidspunkt underordnet.

Fang mig på:mobil:
28964638
eller e-mail på
turnus1_82004@hotmail.com

TURNUSBYTTE:
Har:    Vejle Amt med start Aug./sept. 2004
Ønsker:   Alt på Sjælland inkl. Nykøbing Falster
Kontakt:  Luise  86122312 eller 21908721

… EVERY DAY COUNTS… NÅR
NYE LÆGEMIDLER SKAL
UDVIKLES…
’Drenge’, se her…
Det er et internationalt krav, at nye lægemidler
skal afprøves på fysisk og psykisk raske, unge
mennesker.
Er du en mand i alderen 18-40 år, og er du sund
og rask,
kan du blive forsøgsperson i PhaseOneTrials A/S.
Ring til vores projektsygeplejerske på
tlf. 3634 4883
og få mere at vide, bl.a. om hvad du kan få ud af
at deltage.

Du kan også læse om os på nettet på
www.phaseonetrials.com.

PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uaf-
hængig forskningsvirksomhed, der gennemfører
fase 1 afprøvninger af nye lægemidler i Danmark
for lægemiddel- og biotekindustrien.
PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvidovre Ho-
spital, som er medejer af virksomheden.

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

Dagsorden for MSR-møde d.
1.4.2004 kl. 16 i FADL’s mødelo-
kale

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Bachelor/kandidat problematikken
5. Ændring af 4 og 5 semester
6. Tilbagemelding fra stormødet
7. Tilbagemelding fra SUPU mødet
8. Frit lærebogsvalg og FADLs Forlag
9. Bevilling af midler til Sund-rådet
10. Påskefrokost
11. Oplæg om SCOME / IFMSA og infor

mation om IFMSA-mødet
12. Meddelelser
13. Evt.

Ad. 4. Bachelor-kandidat problematikken. Op-
følgning på diskussion om problematikken på
stormødet og diskussion. Universitetet har lige
fået en ny adgangsbekendtgørelse. Den medfø-
rer bl.a. opdeling i Bachelor og Kandidat. Og at
man efter at have fuldført 3 års studier skal søge
om optagelse på kandidatdelen. I yderste til-
fælde betyder det at man skal konkurrere med
alle andre (dvs. studerende fra Århus, Odense
og evt. resten af Europa) om pladserne i Kø-
benhavn og evt. ikke kan få lov til at færdiggøre
sin uddannelse i København.

Ad 5. Jens Juul Holst og Bjørn Quistorf er kom-
met med et nyt forslag til revision af 4. og 5.
semester. Dette skal diskuteres.

Ad. 6. Der har været stormøde mellem Odense,
København og Århus d. 27.3 tilbagemelding her
fra.

Ad. 8. Frit lærebogsvalg og FADLs-forlag.
På mange kurser er der kun én anbefalet lære-
bog. Ofte én, underviseren på kurset selv har
forfattet.
Der er rettet henvendelse fra FADLs forlag om
problematikken. De tilbyder at hjælpe med at
lave et bog-katalog, hvor der reklameres for re-
levante bøger på hvert semester.

Ad. 10. Påskefrokost! Husk MSRs fabel-agtige
påskefrokost d. 2/4 i FSRs lokaler. Garanti for
en super sjov aften. Tilmeldingsfrist på MSR-
mødet.
Der vil være både sjove lege og fantastisk koge-
kunst.
Jvf. billede fra julefrokosten hvor msr-medlem-
merne ses i kærligt gruppeknus under mistelte-
nen.

Ad. 11. Informationsoplæg om SCOME, un-
dergruppe indenfor IFMSA som MSR og IMCC
har indgået et samarbejde omkring. Desuden
information om sidste IFMSA-møde.

Hvis der er noget, du
vil have ændret

på dit semester, så
 kom til et møde og giv din me-

ning til kende.

Alle får taletid.

Valg på universitetet !!!

Der er i øjeblikket valg til de styrende organer
på universitetet. Dvs. valg af studenter-
repræsentanter til studienævn, fakultetsråd og
til Konsistorium.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (det
er os!) har der været fredsvalg til studienævnet
og til fakultetsrådet. Dvs. at det kun er MSRs
og Sundrådets lister der stillede op, hvorfor disse
kandidater er valgt.

Men, der er stadig et vigtigt valg tilbage:

Konsistorium
Sammen med resten af Forenede Studenterråd
(FSR) stiller MSR op til Konsistorium (som er
Københavns Universitets øverste ledelse). Der
skal vælges tre studenterrepræsentanter. Og FSR
opstiller følgende som spidskandidater:

Stud.scient. Thomas "Anton" Antonsen
Stud.mag. Karina Heuer Bach
Stud.mag. Henrik Friis

De læser hhv. Fysik, Historie og Musik. Men
de stiller op for at repræsentere os alle via FSRs
fællesråd og resten af organisationen.

Husk at stem!
Der er kampvalg til Konsistorium. Derfor er
det vigtigt at stemme. MSR anbefaler, at stemme
direkte på en af spidskandidaterne. Men du kan
også stemme direkte på MSR, som naturligvis
er opstillet direkte til valget også.

Alternativt kan du stemme på listen "Musik og
Dansk". Her er både Henrik Friis og FSRs for-
mand Maja Barfod Hørsving opstillet.

Husk det nu! - Det er vigtigt!

INDRE ORGANER
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FOREDRAG OM AKTUEL
DANSK FORSKNING I
HEALING
Healing er accepteret og anerkendt på hospita-
ler i mange lande. I England kan patienter bede
om at få en behandling af en healer. Hvis det
sker, tilkalder hospitalet en healer, der er
gradueret fra "National Federation of Spiritual
Healers".

GIM invitere til foredrag om forskning i healings
effekt. Foredragsholderen er Judith Kongsted,
cand. mag. i biologi og geografi. Hun har i mange
år arbejdet med ”traditionel” forskning inden for
havbiologi, men har også arbejdet som frivillig
på Mother Theresa Hospitaler i Indien, hvorfra
hun har erfaring med healing.
Judith har i en række år beskæftiget sig med
healing, og står bag undersøgelsen "En undersø-
gelse af healings indvirkning på bryst-
cancerpatienter" fra 1997, der viste positiv ef-
fekt på 21 kvinder.

GIM og Judith Kongsted inviterer til foredrag
om Healing og Kræft

Tid: Tirsdag d. 20. april kl. 16.15

Sted: lokale 29.01.32 (mini-auditorie ”under tand-
lægerne”)

Undersøgelsen fra 1997 vil blive omtalt samt det
nye projekt "Kan healing i forbindelse med sam-
tale forbedre tilstanden hos kræftpatienter".
Sidstnævnte er rettet mod brystcancerpatienter,
hvor canceren har bredt sig som metastaser til
lungerne. Patienterne får healing i 2 måneder.
Resultaterne bliver gjort ved at patienternes
lunger bliver røntgenfotograferet og udbredel-
sen af lungemetastaser målt. Samtidig bliver
ændringer i patienternes livskvalitet vurderet.
Der er tale om seriøse forskningsprojekter der
bl.a.  er støttet af Statens Sundheds-
videnskabelige Forskningsråd og udarbejdet i
samarbejde med DBCG (Danish Breast Cancer
Cooperative Group), Rigshospitalet og læger fra
Onkologisk afdeling, Århus Kommunehospital.

GIM håber at se rigtig mange interesserede,
alle er velkomne til foredraget der er ganske
gratis…
Og nyd foråret og solen, venlig hilsen GIM

SAMS
Studerendes Almen Medicinske
Selskab (SAMS) indkalder til
Månedsmøde tirsdag d. 6. april kl.
16:30 i 33.4.94
Månedsmøde starter med et bestyrelsesmøde,
som alle er velkommen til at deltage i.
Dagsordenen er som følger:
1. Formalia
2. Bestyrelsens visioner
3. Status
    a. Reception
    b. Økonomi
    c. Vagtlægeordning
    d. Kontakt med praktiserende læger
4. Aktivitetskalender
    a. Foredrage
    b. Kurser
5. Practicus-indlæg
6. Evt.

Omkring kl. 17:30 holder Henrik Sångren, som
er forskningsaktiv bloklæge, et spændende op-
læg om livet som yngre almen mediciner.

Afsæt en time eller halvanden af din tid en tirs-
dag eftermiddag og få et indblik i hvad det vil
sige at være almen mediciner ! Det kan være at
du får et andet syn på almen medicin… er det
ikke det værd?

Vel mødt !

SAMS er en basisgruppe for medicinstuderende
med interesse indenfor almen medicin. Vi kan
kontaktes gennem hjemmesiden: http://
dk.groups.yahoo.com/group/sams-ku

INDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING I FORENINGEN
STUDENTERKLUBBEN.
Mandag den 3 maj 2004 ca. kl. 17.00,
efter mandags møde i husgruppen.
Steddet er Studenklubben på Panum instituttet.

Dagsorden:
1. valg af dirigent,
2. valg af referent,
3. Valg af stemmetællere,
4. beretning fra bestyrelsen,
5. Fremlæggelse af regnskab og budget,
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter,
7. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal være
statsautoriseret,
8. indkomne forslag,
9. eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generel-
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest 14 dage før generelforsamlingen.

På bestyrelesens vegne
Morten Lindhardt.

STUDENTERPRÆSTEN HAR
FØLGENDE AKTIVITETER I
DEN KOMMENDE TID:
1. Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”
Tid: Torsdage 15.30-17.30; Aftenstrik – dvs. strik
helt frem til kl. 20 – den 29. april.
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30,
mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore’s
Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne - og
så kommer der også noget konkret ud af det. Og
selvom man sagtens kan strikke alene, giver det
en ekstra dimension at strikke sammen med an-
dre.
Du er hjerteligt velkommen uanset om du er
nybegynder eller en erfaren strikker!

2. Studiekreds "Liv - og hvad deraf følger"
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uor-
ganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man
koble en teologisk tolkning til moderne evolutions-
biologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (bio-
logi). Der er også mulighed for at inddrage spørgs-
mål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad
karakteriserer menneskeligt liv i forhold til dyr?
Spørgsmål om bevidsthed - selvbevidsthed og i
forlængelse heraf kunstig intelligens.
Studiekredsen foregår sådan, at man til hver
gang læser en (ikke vanvittig lang) tekst, som
man drøfter i fællesskab. Ofte vil en fra kredsen
påtage sig indlede og komme med forklaringer
til teksten. Studiekredslederne finder tekster og
sørger for at fordele dem, men alle er velkomne
til at komme med forslag til tekster som kan
tages op.
Studiekredsen ledes af Studenterpræst Nicolai
Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer An-
dersen.
Tid: 30. marts 2004, kl. 19.00 til ca. 21.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30

3. The Passion of the Christ
Er filmen antijødisk? Er den for voldelig? Er
Gibson en langt ude fundamentalist? Er djæve-
len en kvinde? Hvem slog Jesus ihjel? Hvordan
hænger korsfæstelsen og opstandelsen sammen?
Er filmen andet end en biografoplevelse? Talte
romerne virkelig latin? Er torturscenerne mon
medicinsk korrekte?
Vil du følges med studenterpræsten ind og se den
stærkt omdiskuterede Gibson-Jesusfilm? Henvend
dig på kontoret el ler send en mail  t i l
pnh@adm.ku.dk . Vi planlægger en biograftur
efter påske, hvor der før (!) og/eller efter vil
blive lejlighed til at drøfte filmen med præsten.
Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler. Han træffes på Panum (lokale
15.2.1) tirsdage 10-12 og torsdage 12-14 og på
HCØ onsdage 13-15 samt efter aftale. Desuden
kan han kontaktes via mail: pnh@adm.ku.dk el-
ler telefon: 20 46 41 93.

OBS! Vi holder påskeferie i uge 15.

Vores forårsprogram er udkommet. Find det ved
vores kontor.

Følg desuden med på hjemmesiden
www.sund.ku.dk/praest .  Her kan du også til-
melde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som
løbende holder dig orienteret om vores aktivite-
ter.

KOM TIL MÅNEDSMØDE I
SEXEKSPRESSEN!
Det foregår torsdag d. 1. april kl. 17.00 i Fadl’s
mødelokale.
Alle er velkomne – nye som gamle!

Efter selve mødet har vi invi-
teret Joan-søstrene til at
komme og fortælle os om vold-
tægt, seksuel vold og konse-
kvenser heraf.

Vel mødt!

BAMSEHOSPITALSMØDE:
ER DU INTERESSERET ELLER BARE NYS-
GERRIG FOR AT HØRE HVAD BAMSE-
HOSPITALET LAVER, SÅ KOM MED TIL VO-
RES NÆSTE MØDE MANDAG D. 5. APRIL KL
13.45 PÅ IMCC-KONTORET.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

INDRE ORGANER
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TILBAGE EFTER UTAL-
LIGE OPFORDRINGER:
LANG FREDAGSBAR!
Fredag d. 2. april holder vi lang
fredagsbar fra kl. 11 til 24. Kom ned
og drik dig ned igen igen i vores
kæmpe udvalg af bajere og sprut
heriblandt månedens øl: Corona –
nu med lime.
Som noget nyt skal vi gøre
opmærksom på, at der fra kl. 11.00
til 18.00 kun vil være adgang for
personer med studiekort til det
sundhedsvidenskabelige fakultet,
først efter kl. 18.00 vil gæster kunne
komme med ind: 1 gæst pr.
studiekort. Som sædvanlig lukker
dørene kl. 23.30 og der er sidste
udskænkning kl. 23.45.
Vi ses i klubben!

STUDENTERINDFLYDELSE:
INGEN STUDERENDE –
INGEN INDFLYDELSE!
Det har længe været diskuteret, hvorvidt Institut for
Folkesundhedsvidenskab skulle flyttes til det nedlagte
kommunehospital. Ifølge FSV studerende og Fakultetsråd-
smedlem Jesper Luthman (debatindlæg i MOK den 24.
marts) har Dekanen bragt tvivl om denne beslutning
”fordi økonomien klemmer”. JL beklager i sit indlæg, at de
studerende ikke blevet inddraget i de vigtige diskussio-
ner om de uddannelsesmæssige konsekvenser af denne
beslutning, og at diskussionerne foregår bag lukkede
døre. De studerende vil involveres og ønsker en åben
debat på hele instituttet, skriver JL.

Det konkrete: Vedr. den mulige og forestående overflyt-
ning til Kommunehospitalet er det besluttet, på baggrund
af aktuel analyse af bl.a. økonomiske og faglige konse-
kvenser, at projektet gennemføres som oprindeligt plan-

lagt. Dog således, at der åbnes mulighed for, at Institut for
Psykologi kan etableres i KH komplekset. Jeg kan sup-
plerende oplyse, at fakultetets ledelse har været i dialog
med studenterrepræsentanterne i KH-styregruppen og i
fakultetsrådet, og studentersynspunkterne har haft væ-
sentlig betydning for den endelige afvejning.

Det principielle: Til JLs ønsker om studenterinvolvering
kan jeg oplyse, at dekanatet har jævnlige møder med de
fremmødte fra de studerendes organisationer. Det er et
åbent forum, hvor studerende til enhver tid kan rejse deres
spørgsmål, og hvor vigtige spørgsmål som ovennævnte
kunne have været bragt til debat.

Jeg vil anbefale, at studerende med interesse for Fakultetet
møder frem og deltager ved Lundsgaard mødet den 21.
april. Her vil ledelsen bl.a. præsentere sine overvejelser
og planer for Fakultetets udvikling, herunder planerne for
den samlede arealudnyttelse.

Ralf Hemmingsen
Dekan

Okay! til jer, der ikke ved hvad det drejer
sig om, kommer her en turbo-intro. ”Dren-
gene fra Angora” er et satire-program, der
går på DR2 hver fredag kl. 21, hvorfor det
er forståeligt at nogle måske ikke kan følge
med. Drengene er: Simon Kvamm, Rune
Torsgaard og Esben Pretzmann og så selv-
følgeligt det hav af folk bag kameraerne.
Alle programmerne og musikken er at finde
på Angoras egen hjemmeside: www.dr.dk/
angora Så kom bare i gang med at se dem!!

MOKs Signe og Christen blev inviteret ud i
Tv-byen til en morgen-kaffe og en sludder i
et dejligt rodet møde-lokale med en velop-
lagt og lidt morgen-nusset Simon Kvamm.

MOK: Allerførst vil jeg takke mange gange for, at
du ville gøre det her, så du får denne der (Bevæge-
apparatets anatomi gives til en noget paf Simon
Kvamm -red) fra MOK-redaktionen, så den kan
du så sidde og kigge lidt i og se om du kan bruge
til noget.
SIMON: Tusinde tak, men øhhh…
MOK: Det er biblen, - med overstregninger så du
kan se hvad, der er relevant
SIMON: Hvor det vigtige står!? Jamen tak for
det! Venter superior, venter inferior... Nåeh,
det er jo så selvfølgeligt modsat!! Den er jeg
sikker på vi får rigtigt meget ud af…
MOK: Hvem er I og hvordan fandt I sammen?
SIMON: Vi er tre jyder, som er gamle venner
(Simon Kvamm, Rune Tolsgaard og Esben

Pretzmann -red) kan man vist godt sige. Vi
har kendt hinanden sådan lidt på mærkelige
måder. Rune kender jeg tilbage fra Århus
hvor vi har boet begge to og spillet en del
musik. ”Rock and Roll”. Han flyttede på et
tidspunkt til København og begyndte at læse
teater-videnskab, hvor han mødte Esben. Det
blev dog meget kort, - 3 måneder eller sådan
noget blev for de to på teater-videnskab, så
droppede de ud og så har de sådan set, der
for 4-5 år siden, været et team lige siden.
Altså, de team´ede sådan op de to der og
lavede forskellige børne-radioting og sådan
noget. Jeg har løbende holdt kontakten til
Rune sådan på venne-plan samtidig med, at
jeg har læst til journalist på journalist-høj-
skolen. I den forbindelse kom jeg i praktik på
Banjos Likørstue, hvor jeg så var bag kame-
raet.
MOK: Med Jan Elhøj og Simon Jul?
SIMON: Ja, hvor jeg tilrettelagde og skrev
manuskripter og begyndte også at spille et
par små roller fordi jeg tror godt man kan
sige, at for os alle tre, det altid har været
sådan noget her vi gerne har villet.
MOK: I vil gerne lave satire?
SIMON: Jaeh, jeg tror altid gerne vi har
villet lavet sådan nogle ”værker”, à la An-
gora eller Rockerne. Vi har selv set ”John &
Aage”, ”Mandrillen” med stor fornøjelse, og
ikke kun med stor fornøjelse, det har også
været ting, som har betydet noget, ligesom
en musikplade kan betyde noget. Så efter, at
jeg havde lavet Banjos Likørstue bag kame-
raet og de havde lavet ”Sved-banken” på ra-
dio, blev vi så team´et op på ”Rockerne”.
MOK: Og hvordan lykkedes det? Altså at gå
fra det til direkte at få sendetid på tv?
SIMON: Det lykkedes på den måde, at ham,
der var redaktør på ”Banjos Likørstue”, der
hedder Rasmus Horskær, ligesom skulle lave
noget nyt med nogle nye. Nu var…
MOK: Banjos Likørstue kørt flade?
SIMON: Ja, Joeh arh… Det ved jeg ikke om
man kan sige, men de ville i hvert fald gerne
væk fra DR, så de kunne komme til at lave
reklamer og tjene dollars. Og nu skulle han
så finde noget nyt og ville give chancen til
nogle han syntes havde talent og som ikke
havde været på skærmen endnu. Det blev så
os tre. Det var faktisk rimeligt satset
MOK: Det må man sige, og der startede I med
at lave ”Rockerne” til ”Go´ Røv Go´ Weekend.”
sammen med Cliff?
SIMON: Nej, han kom faktisk først med se-
nere. Jan Elhøj startede jo med at være med
(som Mini –red) i den første sæson og der gik
vi jo og hyggede os meget sådant hemmeligt
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på DR2 sent og der var ikke så mange, der så det.
MOK: ”Go´ Røv, Go´ Weekend” var vel ikke ligeså
stort som mange af de andre?
SIMON: Der var jo forårs-sæsonen og efterårs-sæso-
nen sidste år, og der kunne man tydeligt mærke, at
vi havde en lille, men fast skare af fans, der var
meget dedikerede og virkeligt gik ind i det. Så blev
det sommer, og vi fik udvidet ”klubben” med Cliff,
vores prospect. Efter den sommer fik vi Michael
Bertelsen som chefredaktør. Han kunne rigtigt godt
lide den form for humor vi har.
MOK: Det er ham, der ”speaker” for Angora nu, ikke?
SIMON: Jo han speaker på ”Team Easy-on” nu og
har jo selv været på med på fede ting (f.eks. De
Uaktuelle Nyheder” –red) Han begyndte så at få det
eksponeret lidt mere i Boogie og i december sendte
han det som julekalender sammen med ”Jul på Vester-
bro”, så det kom hver dag. Derfra begyndte det lidt
at sprænge i luften.
MOK: Og det var derfra I fik tilbudt at lave et program
selv?
SIMON: Ja, vores egen halve time.
MOK: Det blev til ”Drengene fra Angora”. Hvorfor det
navn? Hvad ligger i det?
SIMON: Øehmm, jeg ved det sgu ikke, der ligger
det, at vi synes Angora rammer ligesom det hele ind
som et mærkeligt ubestemmeligt univers. Et sted,
der jo ikke er et sted, - det lyder lidt som Andora
eller Angola, men er jo bare en dum form for uld som
vi tænker lidt på som et land. For eksempel det
hotelværelse vi sender fra, det ligger i Angora og her
er der lidt forskellige indslag fra.
MOK: Man kan måske lidt tillade sig hvad man vil så?
Man kommer ikke rigtigt noget sted fra og kan så gøre
hvad man har lyst til?
SIMON: Ja, det kan man godt sige. Det passer også
godt til vores måde at kigge på det på. Her kommer
der nogle indslag fra det her sted, frem for at kalde
det ”sjovheds-timen”, ”komik på tværs” eller ”Vits-
palletten”. Vi kan ikke så godt lide at kalde os komi-
kere på den måde, altså ”nu skal vi levere noget
sjovt”, vi vil hellere gå efter at lave de her universer
og lege med de her figurer.
MOK: Stemninger?
SIMON: Præcis ja, en stemning, en atmosfære.
MOK: Hvordan udarbejder I ”Team Easy-on”,
”Landmandsønnerne og far” og de andre forskellige
sketches? Hvordan kommer I frem il det? Er der en
primus-motor?
SIMON: Det er der egentligt ikke. Man kan sige, at
det er en mærkelig kombination af, at på den ene
side er det over en flok bajere som venner og så
kommer der ting frem, som man synes er sjovt. Når
jeg så siger det, kan det godt komme til at lugte af
at: ” Ej, hold da op en sjov hverdag I har, hvor I
sidder og klapper jer selv på lårene og drikker helt
vildt meget”. Men sådan er det ikke!! På den anden
side er det utroligt hårdt arbejde, hvor vi sidder inde
i dette mødelokale og kigger ned i bordet i måske to
timer i træk.
MOK: Det er vel ikke sjovt at være kreativ på kom-
mando?
SIMON: Det er sgu ikke altid lige let, nej!! Eller
sjovt faktisk. Det er en kombination af meget meto-
disk arbejde og så… lyst!!. Det, ikke at kunne lade
være…
MOK: Det vil sige, teksterne til de forskellige dialoger,
dem sidder I og finder ud af hen af vejen?
SIMON: Selve vores skrivemåde, manuskriptmåde
er at lave handlingsmanusser, altså lave manuskrip-
ter hvor vi ved, at i denne scene skal der ske det og
det og så improviserer vi dialogen hen ad vejen. På
forhånd har vi så snakket meget om, hvordan denne
figur har det med denne her pågældende situation. I

vores hoveder er det hele tiden figurerne, der er de
vigtige. Hvad synes Bobby om, at han bliver nødt til
at slå op med sin kæreste? (Bobby er en af Henning
Primdahls cykelryttere på Team Easy-on –red) Så
sidder vi og snakker og skriver meget om det uden at
skrive dialog ned, men det er klart, at så sidder
Esben og siger nogle Bobby-ting, og det vil sige, at
så ligger der nogle ting, når vi tager ud og optager,
hvor vi ved: Nå ja, sådan her vil han nogenlunde
reagere. Det kan vi andre jo spille op ad!! Når jeg
ved, at Bobby gør sådan og sådan, jamen så kan jeg
lade Pim (de Keysergracht –red) sige sådan og sådan
for ligesom at støtte og spille op til.
MOK: Siger Pim egentligt noget ?
SIMON: Altså med mening? Ja ja, jeg snakker jo
engelsk!?
MOK: Nej jeg mener når du taler hollandsk!
SIMON: HA ha, nej det er fuldstændigt sort! Eller
det vil sige det har faktisk et link til nogle bestemte
slang-udtryk som så bare er brugt fuldstændigt i flæng.
MOK: Der er jo mange ord, der klinger meget hol-
landsk!
SIMON: Altså, der er nogle ret voldsomme sætnin-
ger (Simon siger noget på hollandsk her, men det er
mig bestemt ikke muligt at forstå det og da slet ikke
skrive det ned!! –red), som betyder ”en lille hund,
der slikker fisse.”
MOK: Der bliver også røget nogle fede…
SIMON: Ja for satan!!
MOK: Har du en personlig favorit-karakter du spiller?
SIMON: Af dem jeg selv spiller? Nej, det har jeg sgu
egentligt ikke, det er ikke sjovere for mig at lave
”Baunes brevkasse” end ”Pim fra Easy-on”, jeg kan
pisse-godt lide begge figurer og sådant set også de
andre. Man kan sige, jeg kender jo nok Baune-figuren
bedre, på grund af mit hjemland, så selv om han er
sindssygt overdrevet, har han jo nok noget bund i en
virkelighed. Det tror jeg nu også Pim-figuren har,
men det er lidt mere globalt, - en mærkelig udlæn-
ding, som selv tror han er ”trendy” med overskæg og
blåt hår. Technoagtig!!
MOK: Du tager nogle fordomme i begge personer og
skruer dem godt op, altså?
SIMON: Jeg ville ikke sige fordomme, mere karak-
ter-egenskaber, som jeg, ja, skruer godt op for. Jeg
vil nu stadig ikke sige, at der er nogen favorit.
MOK: Er det nogensinde sket, at ”Landsmandssønnerne
har ramt far”?
SIMON: ha ha, ja det er det faktisk! VI har nogle
gange problemer, når vi er derude for der kan godt
opstå lidt dårlig stemning. Esben siger ikke så tyde-
ligt fra, men en gang imellem kommer den: ” Kan du
ikke godt lade være nu? Det gør faktisk rimeligt ondt
det der…” Og så siger jeg ”Jamen Esben, jeg bliver
nødt til det, hvis det skal se virkeligt ud” På et
tidspunkt havde vi sådan bræt, det er faktisk en
scene, der ikke er kommet med, og det skulle vi
smadre i hovedet på far. Rune kunne simpelthen ikke
få sit bræt smadret selv om det var sådant et tyndt,
der var lavet til det. Så han stod bare og hamrede løs
på Esbens tyndt-behårede hoved i jeg ved ikke hvor
lang tid, uden at det gik i stykker, så det er ikke
forkert at sige, at nogle gange går det lidt galt.
MOK: Hvad vil ”Drengene fra Angora” give/vise os
som ”Banjos Likørstue”, ”Alexanderband”, ”Selvsving”
og ”Gramsespektrum” ikke har givet os? Altså som vi
ikke har set før?
SIMON: Jeg tror vi vil give, hvad kan man sige,
noget, der er mere sympatisk. Det er klart, at vi
karikerer nogle typer, men vi gør det altid med kær-
lighed. Vi vil i hvert fald gerne lave et program, der
har en sympatisk undertone, som ikke er ude efter at
hænge nogen ud. Det er det vi synes hele ”stand-up-
scenen” kommer af med og det vil vi ikke.
MOK: Det vil sige, at I heller ikke vil lave indslag hvor
I kører hård hetz på nogen?
SIMON: Altså nej… Altså Baunes brevkasse kan jo
være lidt hård, men vi er meget opmærksomme på,
at det ikke bare skal være sjovt ”en-til-en”. Vi la-
vede f.eks. en Baunes brevkasse for nyligt, hvor han
får et spørgsmål om gud findes, som tydeligvis ender
i en sketch, der ikke er særlig sjov. Det ender faktisk
med en sindssyg dårlig stemning fordi Baune nær-
mest er sur på denne her præst. Det er jo en meget
anden type ”Baunes Brevkasse” end den hvor han er
ude og prøve en sumo-dragt, som bare er sjov ”en-til-
en”, simpelthen bare fordi han ser pisse-sjov ud. Altså
figuren skal ikke bare stille sig op og gøgle, de må
gerne være helstøbte…
MOK: I skal altså gerne kunne gå hjem fra studiet med
en ordentlig smag i munden?

SIMON:  Det vi skal gå hjem og tænke, er: Figurerne
virkede i dag og var helstøbte. Det er dem vi lever
på, så det er vigtigt!!
MOK: Hvad er jeres fremtidsplaner nu?
SIMON:  Vi fortsætter med en sæson mere til efter-
året og jeg tror ikke det er for meget at røbe, at
Team Easy-on tager til Frankrig, - ned til Tour´en!
Vi har jo lige fået lavet en slag-sang om det, (Besøg
drengenes hjemmeside for at høre den –red.) som
passer til det. Der skal vi ned og optage nogle afsnit!
I det fiktive univers bliver det nok sådan, at vi ikke
får ”Wild-cards”, men Henning bilder rytterne ind, at
vi er med, så vi kommer til at deltage på en eller
anden underlig måde. Så der regner vi med at tage
ned…
MOK: I autocamperen?
SIMON: YES og lave nogle afsnit. Vi har ikke lavet
manuskripterne endnu, men vi regner med en 5-6
afsnit. Det kommer så til efteråret.
MOK: Alle tiders! Jeg har nogle hurtige spørgsmål lige
her afslutningsvis for at teste dig i de tidligere pro-
grammer. Altså bare lige for at se om kan huske!
1: Hvad er det Søde-bo fra Holte kan?
Han kan snakke med dyr! (rigtigt svar: snakke med
dyr)
2: Hvad hedder Team Easy on studieproducer?
Jakob! (rigtigt svar: Jakob)
3: Hvis nu jeg citerer lidt fra jeres sang ”Gummi – nej
tak”, tror du så, at du kan gøre sætningen færdig? Skal
jeg synge eller bare læse op?
Læs du bare op!
MOK: Det har jeg ikke og det er selvfølgeligt beklage-
ligt, men
SIMON: Gummisex er faktisk ret så ubehageligt!
(rigtigt svar: Men ved du ikke at gummisex er ret så
ubehageligt?)
MOK: Ja, jeg tog straks ned på døgnapoteket, men
SIMON: Det med døgnåbent, det er en løgn at du
ved det!
(rigtigt svar Det med døgnåbent, det er en løgn at du
ved det?
4: Fra sangen ”Blind-date”
MOK: Jeg havde arrangeret det hele med en fin middag
og en
SIMON: God flaske hvidvin (rigtigt svar: og en god
flaske hvidvin)
MOK: Hun så på mig og jeg
SIMON: Kiggede herre-længe på den! (rigtigt svar:
kiggede herre-længe på den!)
5: Fra sangen ”rejsesangen”
MOK: Først tager vi til Afrika, hvor alle
SIMON: de er sorte og ingen tøj har på (rigtigt svar:
de er sorte og ingen tøj har på)
MOK: De har ingen el og vand og
SIMON: heller ingen penge, - kun til øl og snaps (
rigtigt svar: heller ingen penge, - kun til øl og snaps)
MOK: Hvem skriver jeres sange?
SIMON: Det gør vi selv! Vi skriver både melodi og
tekst og så er der selvfølgeligt nogle producere på.
Rune og jeg går ”way-back” musikalsk, men Esben
spiller også musik. Jeg spiller stadigvæk musik fak-
tisk, jeg synger i et band, der hedder ”Nephew” (be-
søg hjemmesiden www.nephew.dk -red), der har et
P3 klip i øjeblikket, der hedder ”Movie-clip” Vi kan i
hvert fald godt det musikalske!
MOK: Jamen vi vil ønske jer held og lykke fremover os
sige tak fordi vi måtte komme! Og så håber vi at I får
glæde af bogen, det er en glimrende toilet-bog!
SIMON: åhhhh… ryger det hurtigere ud så?
MOK-redaktionen takker DR og ”Drengene fra Angora”
mange gange for venligheden og muligheden for at
interviewe Simon Kvamm. I ønskes al mulig held i
fremtiden!!

MOK/Christen


