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OBS! I næste uge udkommer dette
semesters sidste nummer af MOK.

Deadline for indlæg er pinsemandag d.  31/5
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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@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:
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Denne redaktion
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Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 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)
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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
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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

��������	������
�������	��
���
 �����
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)
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Du fornyer dit årskort på punkt.ku. Efter at have
logget ind vælger du ”Selvbetjening” i venstre menu
og dernæst ”Fornyelse” i højre menu.
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie.

 ���
�!��
��
���"
���
#����$

%��
 ���������
 &

���������	
��
���������
�����	
���������������
��	
���������
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
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
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Vidste du?
-at Forenede Service koncernen (som Forenede Kantine Service er en del af) gik ud
af 2003 med et overskud på 18,9 millioner kroner efter skat?!? Måske de skulle over-
veje at bruge nogle af de mange penge på at øge standarden i kantinen bare en lille

smule…

Vinderen af forrige uges Gæt-Fredes-kærester-konkurrence mangler stadig at troppe
op på MOK-redaktionen for at afhente den flotte, og i høj grad royale, gavepakke.

Dette kan gøres på mandag efter kl 12.

Og når nu vi er inde på det med konkurrencer, så hvorfor ikke lave endnu én? Præ-
mien i denne uge er helt speciel!! En frokost sammen med hele MOK-redaktionen

oppe på vores fine kontor på mandag  Da det jo vil være ret svært at kåre en vinder på
næste onsdag og få selv samme person op på redaktionen mandagen inden, gør vi
det lidt anderledes denne gang. Den stud.med, der tropper op kl 14:00 i den fineste
udklædning vinder den fine frokost med os, selvfølgeligt også med et billede i det

sidste nummer af MOK.

Temaet vælger du selv, bare du er fin. (Vi skulle hilse fra Harrison Ford og Janet
Jackson)
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være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.
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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.
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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 OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER 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 periode
herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem. (N) og
12. sem. (N). Man skal være opmærksom på at man
vil komme op i reduceret pensum på 12. semester,
hvilket vil betyde at man på 12 .semester skal regne
med at blive holdsat på særlige overgangshold. Det
er endnu uklart hvor mange studerende det drejer
sig om, og derfor kan overgangsstuderende risikere
at blive samlet i et klinikudvalg i foråret 2004.

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!
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Bemærk tilmeldinger/afmeldinger modtaget efter
ovenstående datoer vil først blive
behandlet ved udgangen af august 2004, og man kan
derfor ikke forvente at blive
holdsat
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skal derfor på en overgangsplan mellem de 2 studie-
ordninger. For at komme på overgangsplan SKAL
der foreligge en dispensation fra studienævnet.

Tilmeldingsblanketter til de enkelte semestre kan hen-
tes ned fra fakultetets
hjemmeside www.sund.ku.dk. Vælg Uddannelse > Blan-
ketter > Medicin

Yderligere spørgsmål skal stiles til Studievejledningen
for Medicin.
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Onsdag 26/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Onsdag 26/05 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 27/05 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 28/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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Onsdag 02/06 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Onsdag 02/06 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 03/06 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Fredag 04/06 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Træffetiderne aflyses normalt på helligdage.
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
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Tid til samtale kan bestilles via Internettet på www.sund.ku.dk/studievejledningen

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...
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Tirsdag 0900 – 1300            0900 – 1300 Alle Medicin
Onsdag 1200 – 1600            1200 – 1600 Alle Medicin
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Onsdag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Fredag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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Tirsdag 0900 – 1300            0900 – 1300 Alle Medicin
Onsdag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 1230 – 1600            1230 – 1600 Alle Medicin
Fredag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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Ved ansøgning om GENTAGELSE AF UNDERVIS-
NING uden at der foreligger særlige
omstændigheder er ansøgningsfristen 1. august 2004.
Mener du at der foreligger
udsædvanlige forhold/tungtvejende grund til at få
gentaget din undervisning skal du
straks henvende dig til studievejledningen for medi-
cin.
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Vil du offentliggøre din OSVAL I-opgave på nettet
med kommentarer og karakter? Opgaven kan enten
præsenteres med navn eller anonymt. Opgaverne
placeres på e-læringsplatformen Claroline: http://
claroline.sund.ku.dk

Denne eksempelopgavesamling etableres blandt an-
det på baggrund af efterspørgsel fra de studerende.
De kommende OSVAL-skrivere vil kunne få inspira-
tion til emner samt ud fra eksemplerne danne sig et
billede af, hvad en OSVAL-opgave omfatter.

Vil du bidrage hertil, bedes du kontakte Bettina
Tjagvad i Pædagogisk Udviklingscenter Sundheds-
videnskab, PUCS, på e-mail: b.tjagvad@pucs.ku.dk
eller tlf.: 3545 4472.
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Er du studerende på gammel studieordning og holder
du semesterfri efter 8. semester eller 9. semester vil
du uundgåeligt komme i karambolage med den nye
studieordning og du skal derfor på en overgangsplan
mellem de 2 studieordninger.
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For at komme på overgangsplan SKAL der foreligge
en dispensation fra studienævnet. Du skal derfor hur-
tigst muligt tage kontakt til Studievejledningen for
Medicin så du kan få udarbejdet en ansøgning om at
komme på overgangsplan. Du vil ikke blive holdsat
uden at der foreligger en dispensation.
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På grund af sygdom må det tidligere annoncerede
møde den 25. maj desværre aflyses.
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Sexekspressen er et seksualoplysningsprojekt rettet
mod folkeskolens ældste klasser, drevet af frivillige
medicinstuderende. Gennem det sidste 1½ år har vi
samlet ca. 330 evalueringsskemaer, udfyldt af de
elever, vi har været ude og undervise.
Har du lyst til at bruge materialet til din OSVAL
eller bachelor, stiller vi det gerne til rådighed. Til
gengæld kan vi måske bruge din opgave til at for-
bedre os på forskellige måder. Du kan læse om os på
www.sexekspressen.dk eller ring til kontaktperson
Nazila, mob: 28 76 40 08 for at høre nærmere.
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Vores forskning drejer sig om nye ekkokardiografiske
metoder til vurdering af myokardiets funktion. Vi
arbejder med patienter med iskæmisk hjertesygdom,
hypertrofisk kardiomyopati, limb-girdle muskel-
dystrofi og hjertesvigt. Dit projekt vil komme til at
omhandle vurdering af myokardiefunktionen hos
hjertetransplanterede.
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- Optræning i ekkokardiografi.
- Træning i videnskabelige principper
- Førsteforfatter på artikel i internationalt

tidsskrift
- Medforfatter på øvrige af gruppens

arbejder
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- Bestået 1. del
- Interesse for hjertesygdom og klinisk

forskning
- Ambitiøs

Jo længere fremme du er på studiet desto mere kan
du forvente at drage udbytte af dit forskningsår.
Arbejdet kan naturligvis benyttes til en OSVAL 2-
opgave.
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Overlæge, dr.med. Lars Køber
Non-invasivt Laboratorium 3143, Hjertemedicinsk
afdeling B, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-
2100 København Ø
Tlf. 35 45 86 19 / E-mail: lk@heart.dk
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Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet hvor man har ansvar og skal lave en
del opsøgende arbejde. Det drejer sig om klart definerede stillinger med en arbejdsgiver, pligter,
løn og et ansvar, som kræver engagement og omtanke.

Det er tutorens hovedopgave gennem en tæt kontakt, oplysning og rådgivning på de enkelte rushold
at foregribe og til en vis grad at afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før de når at udvikle
sig.

Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusinstruktørerne være fakultetets og universite-
tets ansigter over for russerne. Hvis deres introduktion er mangelfuld eller ustruktureret, kan
mødet med universitetet blive en skræmmende oplevelse. Resultatet bliver nemt unødige studie-
frafald, hvis det overordnede indtryk af studiet er negativt i de første svære måneder.

Det ligger i selve ordet, at en introduktion markerer en begyndelse på noget nyt. Derfor er det for
sent at introducere, når russerne har lært det meste at kende selv – eller rettere tror de har det.
Der sker nemlig desværre ofte det at russerne finder sig til rette af sig selv og tænker ”nu ved de
da godt, hvad det vil sige at være studerende”. Er det først kommet dertil, er det en svær eller
umulig opgave at kalde sammen til en udførlig og velstruktureret introduktion. Når russerne klarer
”introduktionen” selv, klarer de sig med det, de selv kan finde ud af. Det betyder ofte, at de ikke
ved ret meget om de forskellige tilbud og faciliteter, der ikke lige ligger på vejen fra hovedindgan-
gen til undervisningslokalerne.

En lang række af de ting, tutorerne præsenterer, er ikke lige de ting, de vil få brug for i løbet af de
første 14 dage, men måske først efter et år eller to. Det er faktisk først til den tid, man kan afgøre,
om man har fået en god introduktion.

Tutorerne bør opnå et så tæt forhold til deres hold, at den ”barriere” det for nogen er at henvende
sig til en officiel repræsentant mindskes. Samtidig skal tutoren være mere end blot en ny studie-
kammerat, og tutorerne bør derfor opnå en kontakt med deres hold, der bygger på en balance
mellem kammeratskab og den autoritet, der følger af erfaring og ansvarsfølelse.
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Den nye studieordning har nu været i gang i 4 år. Som en del af den nye studieordning er
tutorordningen fortsat og vi har derfor brug for ældre studerende der kan fungere som tutorer det
næste års tid.

Det er ikke et krav at man er rusinstruktør. Alle, der har lyst, kan frit ansøge stillingen som tutor,
så længe man opfylder følgende krav:
· Ansøgning sker efter opslag og på særligt skema der kan rekvireres fra Studieekspeditionen

eller ved studievejledningen for medicin.
· Studerende både på studiets nuværende bachelordel og fase II kan søge. Det er en

forudsætning for at kunne ansøge, at cellebiologisk kursus er gennemført senest foråret
2003.

· Det vil tillige være en forudsætning, at den der ansættes som tutor kan deltage i et
heldagskursus før semesterets start.

· Ansøgningerne behandles af studielederen og/eller et bedømmelsesudvalg, der afgiver
indstilling til studielederen om ansættelse. I forbindelse med behandlingen af ansøgnin
gerne gennemføres korte ansættelsesinterview. Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt
vægt på engagement, deltagelse i studentersocialt arbejde og på om vedkommende ofte
færdes på Panum Instituttet.

· Tutorens navn præsenteres først for de to hold på den sidste del af ruskurset.
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På 7ende år bliver der igen de hold medicinstu-
derende og yngre læger som går omkring på
festivalpladsen som mobile teams med blå veste
og radio. Opgaven bliver som tidligere at sørge
for at der inde på festivalspladsen ikke ligger/
vandrer festivaldeltagere som pga diverse
psykoaktive substanser/udmattelse el. af anden
årsag trænger hjælp.
Vores funktion er i høj grad sende folk videre til
resten af festivalens medicinske beredskab.
Vi er et godt indarbejdet hold ca. 50/50
stud.med.'er/læger, som også nyder hinandens
selskab i en fælleslejer i grønne rolige omgivel-
ser på medarbejdercamping.

<�
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Stud Med/læge
Tilstedeværelse på festivallen fra torsdag frokost
til søndag kl. 20.
24 timers arbejde - oftest 3 vager af 8 timer.
bestået førstehjælpskursus.
deltagelse i undervisning før festivallen.

4�	����
Festivalsbillet
Adgang til medarbejdercamping.
Øl og madkuponer
T-shirt fra festivallen.

Skriv til jakob@krarup.com og forklar hvorfor du
er oplagt til at vurderer festivalsgæster, hvorfor
du vil være den perfekte indsuplering på holdet,
og hvad du i øvrigt kan tilføre Medical Assistants.

 �������
������
*9
��1$
>	�

>������
����������
(
*++B

�������






�����������
Hvis du vil have turnus i Vestsjællands amt,
eller overvejer det så har jeg plads med start i
foråret 2005 og vil gerne bytte til HS eller Kø-
benhavns amt.
Send en mail
gerne snart hvis det har intersesse:
turnus_vest@hotmail.com

�	�
	������
Haves: Nordjyllands Amt, start februar 2005
Ønskes: København eller lavt lodtræknings-
nummer
Kontakt: Daniela Balslev, 45889663 (kl 21-23).
Ring og lad os aftale vilkårene.
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Pris 3000 pr. måned incl. varme, støm og vand.
Depositum 6000. Adgang til
køkken, bad, vaskekælder og have. Kan være
møbleret incl fjernsyn hvis
det ønskes. Vi har labrador hund. Kvinde gerne
international foretrækkes.
Kontakt jakob@krarup.com

Vær opmærksom på, at for at blive tutor skal man have bestået cellebiologi eller forvente den
bestået juli 2004.

Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus i august. Kurset vil bl.a. bestå af læseteknikkursus, introduk-
tion til ny studieordning og de problemer der kan være forbundet med studiestarten. Kurset vil være
obligatorisk og man vil få løn for alle timerne.

Som en del af den nye studieplan er der to ugers introduktionskursus for de nye studerende. Tutorerne skal
varetage en del af denne introduktionsundervisning der er skemalagt på forhånd. Dette vil rent praktisk
betyde tutorerne kan påregne 2-4 arbejdsdage i uge 36 og 37. Den obligatoriske undervisning, at man
eventuelt vil gå glip af i denne periode kan man søge dispensation fra ved at kontakte studievejledningen.

Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor skal ansøgningsskemaet (afhentes i Studieekspeditionen)
være studieadministrationen i hænde senest mandag d. 14. juni klokken 12.00. Alle ansøgere vil efterføl-
gende blive indkaldt til samtale i løbet af den efterfølgende uge.

Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen, er du velkommen til at kontakte studievejleder
studievejleder Gordon Thomas Jehu i træffetiden ved personlig henvendelse eller på telefon 35 32 70 91.
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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.

KÆRE FADL-VAGTER!
I den seneste tid har vi fået et nyt og ret
stort problem i vagtafdelingen.
Problemet er, at ca. 50% af dem der er skrevet op til
vagt lader sig slette i sidste øjeblik og det betyder, at
vi står med kun halvdelen af de FADL-vagter vi har
brug for. Det er et stort problem der giver os urimeligt
meget ekstra arbejde og i værste fald må vi melde
vagter udækkede.
Et andet aspekt er at det ukollegialt overfor andre
FADL-vagter da vi lukker for opskrivning når vi skøn-
ner, at vi har vagttagere nok. Det betyder, at vagttagere
der ringer for at blive skrevet op får at vide, at op-
skrivningen ikke er mulig den dag- desværre!. Når
50% af de opskrevne derefter lader sig slette har vi et
dækningsproblem.
Det er altså ikke i orden at lade sig slette lige inden
vagtstart.
Vil I være søde at tænke over det og overveje jeres
opskrivninger.

DREAMTEAM-HOTLINE!
Hører du til dem der har optjent points i
forårets Dreamteamordning, så husk at
aflevere kopier af dine lønsedler på vagt-
bureauet:

SENEST D.21.6 KL:12:00
(man kan altså ikke kopiere

på Vagtbureauet!)

Har vi ikke modtaget dine lønsedler d.21.6 kl. 12:00
ekskluderes du fra ordningen.
Det er vigtigt at du husker at kopiere et særskilt ek-
semplar af dine lønsedler til Dreamteam-registrerin-
gen. Det er altså ikke nok at du har afleveret dine
lønsedler på vagtbureauet senest d. 20 mhp. udbeta-
ling, da lønudbetalingen og pointsregistreringen er 2
vidt forskellige ting, der ikke kan kombineres i de
dage.
Den 23.6 modtager alle der er godkendte DT’ere et
bekræftende brev fra Vagtafdelingen. Dem der, ifølge
vores registreringer, ikke har opfyldt pointkriteriet
modtager ikke noget brev.
Erfaringer siger os, at vores registreringer ikke altid
passer med jeres og derfor kører vi en Dreamteam-
hotline onsdag d.23.6 og torsdag d.24.6. Du kan på de
dage ringe til vagtafdelingen mellem kl.12:00 og 16:00
i tilfælde af, at du mener du har opfyldt kriterierne,
men ikke har modtaget noget brev.

I den forbindelse vil vi da gerne lige benytte lejlighe-
den til, at sige tak til alle jer tilmeldte der virkelig gør
livet grønnere i vagtafdelingen for tiden.

DT- POINTS:
Mon du snart har points nok til at opfylde
Dreamteam-kravene?
Mange FADL-vagter der er tilmeldt ordningen ringer til
vagtafdelingen for at spørge til pointfordelingen, så-
dan ser den ud:

Fra 1. Maj:
Dagvagter på hverdage (mandag-fredag): 3 points
Aftenvagter på hverdage (mandag – fredag): 1 point
Nattevagter på hverdage (mandag - torsdag): 2 points
Nattevagter på søndage: 1 point

Fra 1. Juni:
Dagvagter på hverdage (mandag-fredag): 3 points
Aftenvagter på hverdage (mandag – fredag): 1 point

Nattevagter på hverdage (mandag - torsdag): 2 points
Dagvagter i weekenden: 1 pointAftenvagter i weeken-
den: 1 point
Nattevagter i weekenden (fredag – søndag): 1 point

Tæl dine points sammen med hjælp fra pointtavlen
her.

Så snart du har dine 25 points så skynd dig at aflevere
dine kopierede lønsedler på Vagtbureauet og
afleveringsfristen d.21.6 kl.12:00 SENEST!

KÆRE VAGTTAGER!

Undskyld…
Vi ved godt, at vi har besværet mange af jer med
uønskede sms’er i de sidste måneder. Det lumske
formål har været at lokke jer på vagter i ikke har været
skrevet op til.
Vi har været desperate (for mange vagter og for få
vagttagere!)
Nu vil vi gerne bede om tilladelse til at sende lige
præcis dig en sms i tilfælde af udækkede vagter.
Hvis du ønsker en sms når der er ledige vagter så
skriv en mail til os på

CHANCEN@KBH.FADL.DK

Skriv dit navn og dit mobilnummer så
bliver du noteret på vores interne

OK-SMS-LISTE

Fremover vil man kun modtage en sms hvis man står
på denne liste.

VENLIG HILSEN
VAGTAFDELINGEN
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EKSKLUSIVT
LÆGEVIKARHOLD PÅ
THORAXKIRURGISK
AFDELING RIGSHOSPITALET
SØGER ET NYT MEDLEM!
Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på 6
medlemmer, der primært varetager indlæggelse
af elektive patienter på afdelingen. Jobbet giver
en god rutine i objektiv undersøgelse og journal-
skrivning. Arbejdet er travlt men lærerigt. Vag-
terne er ca. 6 timer lange, og vi dækker dagvagten
på hverdage. Løn i henhold til Fadl´s overens-
komst for lægevikarer. Følgevagter er aflønnede
med fuld løn. Tiltrædelse fra midten af august
måned.

Krav:
- Bestået farmakologi-eksamen og anæstesiologi-
kursus - d.v.s. du skal minimum være ved at
afslutte 9. semester på gammel studieordning.
- Det forventes at man kan tage ca. 4 vagter per
måned - også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring og lægevikariater værd-
sættes men er ikke et krav.

Ved spørgsmål henvend dig venligst til holdleder
Martin Kryspin Sørensen - E-mail: Kryspin@rhk.dk
- Tlf: 51926688.

Ansøgningsfrist: Fredag 28. maj 2004. Ansøgnin-
ger sendes til "Lægevikarhold RT" att. Niklas
Seierby, Fadl´s vagtbureau, Blegdamsvej 4, 2200
København N
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-SUCCÉEN FRA SIDSTE ÅR GENTAGER SIG

Vi drager den 1. – 3. oktober til en spejderhytte ved Ganløse for at fordybe os i den antroposofiske medicins
verden, hygge os med dejlig mad, vin, sang og kage, lære hinanden at kende og feste til den lyse morgen!

-OG HVAD ER SÅ ANTROPOSOFISK MEDICIN?
Har du hørt om Waldorf-skolen (Steinerskolen), kender du måske allerede lidt til Rudolf Steiners åndsviden-
skab Antroposofi? Denne udgør også fundamentet i antroposofisk medicin (heraf navnet), hvor sygdom ses

som en manifestation på ubalance mellem menneskets fire væsensled; det fysiske, livslegemet, sjæle-
legemet og egoet.

Antroposofiske læger har gennemført både en almindelig lægeuddannelse og en antroposofisk uddannelse,
og kan derfor supplere den almindelige lægeordinerede medicin med bland andet plantemedicin, samt flere

former for kunst- og bevægeterapi.

-DET LYDER SPÆNDENDE! HVORDAN KOMMER JEG MED?
Hvis du allerede nu ved at du vil deltage, kan du sende en mail til GIM på adressen gim@studmed.ku.dk. Alle

praktiske oplysninger følger efter sommerferien.
Hytten er booket, så sæt kryds i kalenderen med det samme!

Mange hilsner fra GIM – gruppen for integreret medicin
www.studmed.ku.dk/gim
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Grundet stor efterspørgsel arrangerer vi igen i år en
uges dykkertur til skandinaviens dykkermekka, 70km
nord for Göteborg: LYSEKIL

Turen er for første gang åben for ALLE DYKKERE:
Er du Open Water Dykker eller højere, så starter du
turen med et Advanced Open Water Kursus! For er-
farne dykkere venter nogen af skandinaviens fedeste
vægdyk!

Tidspunkt:
Lørdag 21. aug. - lør 28. aug, begge dage inkl., med
infomøde fre 13.aug og mad indkøb fre 20.aug.

Pris:
3500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr
3300kr (+mad) v. leje af luftsæt (Flaske/Reg/Bcd)
3100kr (+mad) v. leje af flaske
2900kr (+mad) v. eget udstyr.

Er du ikke erfaren så læg 500kr. til ovst. priser for
merudgifter til Advanced Open Water kursusbog og
certifikat, dvs. du får kurset GRATIS ved at tage
med!
Er du ikke dykker, men har lyst til en uges ferie
(uden dykning), kan du komme med for 2500kr (+mad)!
Hvis du ikke er medlem af PUC (eller passiv) skal du
tillægge indmeldelsesgebyr(50kr) og kontingent for
2004 (350kr).
Hvis du inden 26. juni kan garantere at stille en
personbil til rådighed under hele turen, vil turprisen

for alle blive nedbragt med ca. 350 kr pr. person! Så
vær en god kammerat og skaf en bil :-)

Logi er som de foregående år i et stort lejet sommer-
hus i den svenske natur. Afhængig af folks energi-
niveau kan alle nå at lave mindst 10-14 dyk hver!

Sidste frist for tilmelding og betaling af depositum
(1000kr + indmeldelse/kontingent): tir 1. juni
Sidste frist for indbetaling af restbeløb: man 2. aug.

Pt. kun 4 pladser tilbage ! Først til mølle...
Mere info på info@puc.nu eller ring til Christian, som
er arrangør og instruktør på turen, på 20131377.
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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 til MSR-møde
den 27. maj 2004

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalgene
4. Bevilling til rustur
5. SUPU
6. Lægeforeningens arbejdsgruppe

vedrørende prægraduat uddannelse
7. IFMSA, det internationale samarbejde
8. Udeblevne undervisere
9. Revision af første hjælps kurset
10. Betaling for ankesager
11. Vaccination af studerende
12. Nedsættelse af udvalg til

rusbogsrevidering
13. Rustur + FSRs rusarrangement
14. Studienævn
15. Fagligdag/fakultetsdag
16. Meddelelser
17. Evt.
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- Nyt vedrørende 9.semester. Sidste hånd er ved
at blive lagt på planen for 9. semester, og det ser
rigtig godt ud. Planen er, at de studerende skal
fungere som ”små læger” på afdelingerne.
Semestres afsluttes med en OSKE og ifølge
studieordningen en skriftlig eksamen. Hvad er
semesterudvalgets tanker om udformningen af
denne skriftlige eksamen? Hvad synes de stu-
derende om den foreslåede model!
Nyt fra udvalget vedrørende integrerede eksa-
mener, herunder en diskussion af begrebet ”sam-
let vurdering”.
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Ansøgningen burde være kommet nu.
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Tilbagemelding fra SUPU-mødet den 12. maj.
Herunder præsentation af det politikpapir om
sundhedspolitik, som er blevet udarbejdet.
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Lægeforeningen har besluttet sig for at se på
den prægraduate uddannelse. De har derfor ned-
sat et udvalg, der skal fremkomme med et
politikpapir med lægeforeningens bud på, hvor-
dan den prægraduate lægeuddannelse bør se ud.
I dette udvalg er vi medicinstuderende repræ-
senteret ved Jill Mains fra Århus. Der er nedsat
en baggrundsgruppe for Jill, hvor alle byer er
repræsenteret. Baggrundgruppen holder møde i
København den 15. juni. I den forbindelse skal
MSR repræsentanter være klædt godt på. Det
er derfor nødvendigt at diskutere det udspil,
som er blevet sendt ud pr. mail. Hvad mener

MSR, om at lægeuddannelsen kortes ned til 5
år? Ønsker vi overhovedet denne diskussion
åbnet? Hvad mener vi om afskaffelsen af lang-
varige klinikophold mod klinikdage ugentligt fra
første dag på studiet?
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MSR har taget initiativ til at gå ind i et samar-
bejde med IMCC for at være med til at repræ-
sentere København, Danmark i studenter-
politiske sammenhænge på internationalt plan.
En status quo på, hvordan projektet skrider frem
samt den økonomiske ramme omkring projek-
tet.
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Hvordan er det gået med projekt ”udeblevne
undervisere”; MSRs forsøg på at afdække pro-
blemets omfang. Eva fremlægger de tilbage-
meldinger vi har fået i løbet af semestret.
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Gruppen, der har arbejdet med forslag til revi-
dering af 1. hjælpskurset på 1. semester præ-
senterer det forslag, der bliver fremlagt for
studienævnet.
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MSR har tidligere besluttet, at de studerende,
der sidder i ankenævnet, bør have en godtgø-
relse for de timer de bruger på det, da der reelt er
tale om et arbejde. Vi tog punktet op i studie-
nævnet, hvor vi fik medhold. Siden er sagen
strandet, idet dekanen tilsyneladende ikke har
tilsluttet sig studienævnets beslutning. Vi skal
have formuleret bevæggrundene for at kræve
betaling for arbejdet, og beslutte, hvad vi stiller
op, hvis fakultetet ikke imødekommer dette
ønske.
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Spørgsmålet er blevet rejst i Amtets Klinik-
udvalg af en 7. semester studerende. Mange stu-
derende føler sig udsatte som uerfarne stikkere.
Eftersigende er retningslinierne meget forskel-
lige fra klinikudvalg til klinik udvalg og fra afde-
ling til afdeling. Det kan ikke være rigtigt! Der
må gælde de samme for alle studerende.
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MSR og rusvejledningens rusbogs-gruppe dis-
kuterede sidste efterår, hvordan rusbogen i frem-
tiden skal se ud, og hvordan den med fordel
kunne revideres. MSR skal have nedsat en kon-
taktperson/gruppe, der kan medvirke til denne
revision. Desuden skal vi have skrevet en ny
MSR-side til rusbogen
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- MSR lavede sidste år et oplæg til rusturen.
Det skal selvfølgelig med igen i år. Vi skal finde
nogen, der vil deltage i ugeseminar for at infor-
mere rusvejlederne. Desuden skal vi beslutte,
om MSR vil ud på rusturen og i så fald hvem
der vil stå for det.
- FSR afholder igen i år et arrangement for alle
nye studerende ved KU. Det afholdes den 18.
august, og vi skal selvfølgelig være der til at
informere de nye medicinere, der deltager i da-
gen, og byde dem velkommen på studiet.
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Information om fagligdag/fakultetsdag den 7.
oktober 2004. Tilslutningen fra basisgrupperne
på Panum er stor, og konkurrencen om at lave
det bedste indslag hård. Vi skal finde nogen, der
vil stå for MSRs bidrag til på denne dag.

����������� 	�
�

���������������
������������
��������	���
���������	�������
������	���������������� �������
�

������������������
����������
�	����������������
�������
�����
���� ��������	�� ��	��������
�

������������
����������������
	�����������������������	������
���
��� ��
�� �	��� ��� ���	��
�����������	�����
�������������
�	�� ��	� ���� ���� �� ����
�	����������� ���
������ ��
���

���������	���

�������
���������� !!"� #!"�
 !!"
� #�$��

���
���
����




��

�����������

�������������

�������������
6
�	��	�%��	��	
�	+���	���������
���	&�=���1������,	�
�	��	��
���������	���	
�	�
��	���	1�
�����	�������
�		
�����5

Her vil du blive uddannet til at undervise folkeskole-
elever i emner som homoseksualitet, seksuelle over-
greb, porno, formidling mm. Men bedst af alt vil du
få en rigtig sjov uge sammen med en flok festlige
mennesker.

Hvis du er interesseret kan du dukke op til måneds-
møde torsdag d. 3/6 kl. 17.00 i FADL’s mødelokaler.
Ellers kan du skrive til
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Indien, Kotagiri, 1 plads
Indien, Oddanchatram, 2 pladser
Indien, Bissamcuttack, 1 plads forår, 2 pladser som-
mer
Indien Arogyanvaram, 2 pladser
Tanzania, Dodoma, 2 pladser
Bolivia, 2 pladser

Læs mere om hospitalerne og PIT på www.imcc.dk.
Her kan du også finde ansøgningsskemaer, som skal
afleveres på IMCC’s kontor eller sendes til.
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Snart skal vi feire 17 mai her på Vestbredden. Alle
norske i området samles, vi er freds-og
meneskerettighetsaktivister, journalister, studenter
og frilansere av alle slag samt alle palestinere med
norske kontakter.

Dette er dagen vi samles for god gammeldags norsk
17 maifeiring. Nei, vi har ikke akkurat barnetog og
hornmusikk, men vi har norske pølser, vi har iskrem
og norsk laks, leker og tale for dagen. Glade lekende
og svette barn med penklærne halvveis vrengt av seg
med sennepsflekker på skjorta blir en
velkommen påminnelse om det normale livet. Det
uten automatvåpen, uten tanks, murer og
veisperringer. For glede og smil og latter hører med
i et normalt liv – vi bare ser det ikke så ofte her. Det
gjør det enda viktigere å samles. Ikke minst for våre
palestinske venners barn.
I en blomstrende hage med god mat, solskinn og folk
i finklær er det som vi får en pause fra ondskapen.
Det er noe velsignet normalt å glede seg over å se
FN toppen Terje Rød Larsen som en vanlig
småbarnspappa med buksene tilklint av sjokolade og
is eller på en hjelpeløs nestesisteplass i det
tradisjonelle sekkeløpet Nå må jeg innrømme at jeg
i Norge ikke akkurat var en entusiastisk 17
mai feirer. Litt blasert og forspist gikk jeg rundt og
sa at “nei jeg skal ikke feire”, denne dagen har “mi-
stet sitt innhold.”

Men nå, her,  tenker jeg at det har den da ikke.
Eller, vi kan fortsatt tviholde på at dagen markerer
vesentlige ting. Hva heter det, frihet likhet, brors-
kap. Vi har en Grunnlov som sikrer alles rettigheter.
Det er verdt å feire at vi kan bestemme selv. Det
blir tydeligere sett fra et land og et folk som ikke har
frihet, som lever under okkupasjon, som ikke har
egne grenser og som hele tiden hver dag opplever
aggresjon, ydmykelser og krenkelser. 17 Mai er bar-
nas dag, den er bunader, norske flagg, bjørketrær
sprunget ut, den er forventninger, tivoli og potetløp.
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Men først og fremst  barn, forventningsfulle barn,
glade barn, trøtte barn, sutrende barn, hoiende og
flaggveivende barn som håper at Kongen eller hvert
fall bestemor skal se akkurat meg.
Kontrasten til hverdagen her på Vestbredden blir
stor. Her hvor barn får livene sine ødelagt og revet i
stykker av den israelske okkupasjonen.
Siden itifadaen startet har den israelske hæren drept
mer enn 700 barn. Noen sovende i sine egne senger
mens bygningen ble bombet i stykker av F16. Noen
lekende i gata når Israelerne skulle utføre en
”targeted killing”, noen i ambulanse stoppet på vei
til sykehus, nektet passasje gjennom et
sjekkpunkt. 700 Skutte, bombede, drepte, ødelagte
barn.

Nå, før 17 mai tenker jeg på alle de palestinske
barna som sitter i arrest. I overfylte fengsler eller
teltleirer. Siden begynnelsen av den andre Intifadaen
(Al-Aqsa intifadaen) har mer enn 2000 barn mellom
12 og 18 år blitt holdt i det Israel kaller ”administra-
tiv forvaring”. Det betyr arrestasjon og fengsling
uten tiltale eller dom. De arresterte har ingen
rettigheter. Pr dato sitter 277 barn mellom 12 og 18
i Israelske interneringsleirer og fengsler. Dette i
tillegg til de 209 som har fylt 18 år mens de har
sittet i administrative forvaring. Forholdene for disse
barna er langt under minimumsstandardene bestemt
av FN (CRC og Bejing bestemmelsene) og den fjerde
Geneve konvensjon. Det er verd å nevne at Israel
har underskrevet FN konvensjonen om barns
rettigheter og konvensjonen mot tortur, eller annen
brutal, inhuman eller nedverdigende behandling el-
ler straff. Men, Israel sier disse internasjonale
konvensjoner ikke kan brukes i de okkuperte pales-
tinske områdene fordi situasjonen er en av væpnet
konflikt, ikke okkupasjon!
I følge den Israelske menneskerettighets-
organisasjonen B’Tselem blir 85% av barn forhørt av
Israelske sikkerhetstjenester utsatt for tortur eller
noe som ligner. Jeg vet at tallet høres helt utrolig ut
og jeg kan ikke gå god for det, men det bekreftes av
Defense Children International som rapporterer om
at 80% av de palestinske barnefangene blir utsatt for
tortur. Det kan være slag, at de blir holdt våkne i
døgn eller fratatt retten til mat og drikke. Det kan
være trusler. Trusler om drap, om seksuell misbruk,
trusler mot hennes/hans liv eller families liv, det kan
være isolasjon i tiden før
og under avhør. Faktisk er det vanskelig å i det hele
tatt få vite hvor barna blir holdt i forvaring.

Barnefangene kan sitte lange perioder i fengsel. Van-
ligvis mellom 2 og 11 mnd. Steinkasting mot tanks

eller anklage om steinkasting kan gi 2-6 mnd i leir
eller fengsel. Alvorligere forhold, som å  kaste en
Molotov cocktail kan straffes opp til 12 mnd. Det er
dokumentert 10 saker hvor barn har blitt holdt i
forvaring i mer enn to år. De aller fleste arrestasjonen
er tilfeldige. Barna blir hentet i sine hjem om natta.
En mengde soldater omringer huset, går inn ved
bruk av makt, ødelegger personlige eiendeler og tar
deretter barnet med seg med makt. Eller, de kan bli
tilfeldig arrestert på gata, ved israelske sjekkpunkter
eller veisperringer. Forholdene i leirene og fengslene
er under enhver kritikk. De bor i små celler eller
telt. Sengeplasser er det få av, de sover på gulvet
med en tynn madrass under seg. Cellene er Overfylte
med mer enn 15 barn pr rom, de som bor i telt deler
dette med opptill 48 andre. De blir luftet en time
hver morgen og ettermiddag. Det finnes ingen
mulighet for aktiviteter, de  tilbringer dagene uten
noe å gjøre, Ingen Tv eller aviser, bøker eller spill,
De er totalt isolert fra omverdenen, uten noe tilbud
om  psykososiale tilbud eller rådgivning.
Oppvarmingen er mangelfull, de har ikke varmt vann
eller tilstrekkelig med tepper om vinteren. I fjor
høst, i August og September var det to barn på 12 og
15 år som tok selvmord i to av disse Israelske
fangeleirene. Det er hardt å være barn i fengsel.

Og kanskje det verste av alt – de er alene, helt
alene. Bare unntakene får ta i mot besøk fra familie
eller advokater. Her sitter redde, sultne, hjelpeløst
ensomme barn i måneder uten å få kontakt med mor
eller far. Fengslene og leirene ligger i Israel. Dit kan
ingen palestiner reise uten å søke israelske
myndigheter om tillatelse. Kanskje unødvendig å si,
men det er vanskelig å fa slik tillatelse i disse dager
når hele Vestbredden er under total beleiring og
under Israelsk kontroll. Siden starten av Intifaden
har det vært nesten umulig å få innvilget søknad om
å bevege seg rundt i eller ut av de okkuperte
områdene. 17 mai betyr ingen ting for den jevne
palestiner. Det gjør derimot 15 mai. Da markeres
det de kaller katastrofen ”nakbaen” fra 1948, hvor
nærmere 800.000 palestinere ble fordrevet eller
flyktet fra sine hjem, og det palestinske
”flyktningeproblemet” oppsto. Vi som er norske skal
feire 17 mai, glede oss over å se glade
forventningsfulle barn i tog. Og vi får håpe og be om
at palestinske barn en dag får feire sin uavhengighet,
en dag får heise sitt flagg i frihet.
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SÅ ER DET TID TIL PUMPEFEST 2004

TIRSDAG DEN 29. JUNI KLOKKEN 22.00 TIL ???

HUSGRUPPENS AFSKEDSSALUT TIL DE FÆRDIGE KANDI-
DATER.
HVER SOMMER AFHOLDER HUSGRUPPEN PUMPEFESTEN FOR
DE FÆRDIGE KANDIDATER (OGSÅ DEM FRA I VINTER) – UD-
OVER DEN FEDE BAR I ATRIUM-GÅRDEN (DEN MED NY D.J.
HVER TIME), VIL DER VÆRE BAND PÅ DEN STORE SCENE.
DERUDOVER UDDELES DEN GYLDNE PUMPE TIL EN (ELLER
FLERE?) FÆRDIGE KANDIDATER, DER HAR UDMÆRKET SIG
VED AT VÆRE SOCIALT OG FESTLIGT AKTIVE FOR DERES ÅR-
GANG!

HVEM KAN KOMME MED TIL FESTEN?
ALLE FÆRDIGE KANDIDATER FRA JANUAR 2004 OG JUNI
2004 ER GARANTERET ADGANG MED ÉN (1) GÆST ELLER
KÆRESTE ELLER KONE/MAND, SÅFREMT DERES NAVNE ER SKREVET I DØREN.
DETTE BLIVER DE VED AT SENDE EN MAIL MED GÆSTENS OG SIT EGET FULDE
NAVN (SAMT HOLDNR.) TIL DENNE ADRESSE: PUMPE@STUDKLUB.DK.

ER DU BLOT EN SIMPEL STUD.MED. SOM OS ANDRE GÆLDER FØLGENDE REG-
LER:
KUN ADGANG MED STUDIEKORT/ID-KORT TIL PANUM – INGEN GÆSTER –
DETTE ER EN LÆGE(STUD.)PROFFESSIONSFEST!

VI GLÆDER OS TIL ÅRETS FEDESTE FEST I KLUBBEN
KOM GLAD – KOM FRISK

HUSGRUPPEN
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