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Det sker i ugen 2005/2006

 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: 1500
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 datastudie-
salen.

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: Kantinen
Rigshospitalet:  1) Teilumbygningen 
    2) På rundbordene foran auditorierne v. kanti-
nen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre 
ned      i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:   På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre:  1) Ved auditorierne 
    2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg:  1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
    2) I porten hos vagten
Vagtbureauet:  Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød:  Biblioteket
Roskilde:  Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge:    Studenterlokalet
Helsingør:  Med. Amb, plan 3

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:

Onsdag: 
  MOK nr 18, årgang 38 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Anette Fussing 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I) 

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:   Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:  Man-tor 9–14
Studentersekretærer:  Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) 
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk 
Sekretærer:   Fuldmægtig Susan Post 
Assistent:   Hanne Jensen
Træffetid:   Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

REDAKTIONELT

TILLYKKE TIL ANNE-
KATHRINE!!
SÅ ER VINDEREN ER 
FUNDET!!!!!
1 MILLION KRONER VAR 
PRISEN FOR DE TRE NYE 
STATUER TIL PANUM OG DETTE 
GÆTTEDE ANNE-KATHRINE SÅ 
FLOT SÅ FLOT!!
HER PÅ MOK ER VI GLADE 
FOR AT KUNNE OVERÆKKE 
PRÆMIEN, EN FLASKE 
NOILLY PRAT + LÆKRE 
CHOKOLADEÆG. 
-DET SKAL LIGE NÆVNES, AT 
DET IKKE ER DEN STOLTE 
ANNE-KATHRINE VI SER PÅ 
BILLEDE, MEN DERIMOD 
HENDES STEDFORTRÆDENDE 
VENINDE.
HURRA OG GODT GÅET

MOK/David

EN VINDERS 
VENINDE

Nørre Allés Manneken Pis
En million bobs for tre..
Men hvem har betalt?
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                            FORÅR 2006                    

                                                       Studievejledningen for Medicin      Uge  7 – 8       

Dag    Dato    Telefontid  Træffetid   Vejleder   
Onsdag     15/2    1900 – 2000   1600 – 1900    Theis P-Skovsgaard        Medicin 
Torsdag        16/2    0900 – 1000   1000 – 1300   Malene Esager           Medicin 
Fredag     17/2    1600 – 1700   1300 – 1600   Christina Rydahl Lundin  Medicin 
Mandag        20/2    1900 – 2000   1600 – 1900  Johannes H. Poulsen         Medicin 
Onsdag     22/2    1900 – 2000   1600 – 1900   Theis P-Skovsgaard        Medicin 
Torsdag        23/2    0900 – 1000   1000 – 1300   Malene Esager           Medicin 
Torsdag        23/2    1200 – 1300  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu        Medicin 
Torsdag        23/2    1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul     Medicin 
Fredag     24/2    1600 – 1700   1300 – 1600   Christina Rydahl Lundin  Medicin 

Personlig samtale kan bestilles via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores 
træffetid 
for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

                      Den Internationale Studievejledning 

Dag    Telefontid  Træffetid   Vejleder   
Hver Onsdag                            1000 – 1200   Tina Gottlieb International 
Hver fredag                                                      0900 – 1000   1000 – 1200   Tina Gottlieb International 
Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema:

OBS: Aflyse vejledning og telefontid fre d. 24/2 9-12
     Erstatnings telefon- og træffetid: man 27 februar (telefon 9-10 og vejledning 10-12)

Kl. 10-10.30:   Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11:  Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30:  Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12:  Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!!!!!!

Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
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: 9.1.3                            

GODKENDT 
AdresseDirekte telefonLokal faxE-mail · 
Afsnit 5313, Teilumbygningen  
Frederik V´s Vej 11   2100 København Ø 
3545 4438· 3545 4437
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
 

Referat af møde i Klinikudvalget 
Rigshospitalet, d. 19. januar 2006 
kl. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Mogens 
Spang Thomsen, overlæge Michael Petersen, 
overlæge John Vissing, overlæge Jesper Eldrup, 
overlæge Ole Weis Bjerrum, stud. med. Niels Fu-
glede (13. sem.), stud. med. Mette Lenstrup (12. 
sem.), stud. med. Thea Møller (10. sem.), stud. med. 
Morten Lindhardt (8. sem.) sekretær Lili Hansen 
og sekretær Rita Dalhammer.  

Fraværende: Overlæge Helle Aggernæs, overlæge 
Henrik Arendrup, overlæge Keld Kjeldsen, stud. 
med. Hellen Edwards (9. sem.), stud. med. Lisbeth 
Ellegaard (11. sem. ny).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Som led i den gennemførte besparelsesrunde på 
medicinstudiet har Studienævnet tidligere med-
delt, at refusionen for de 17 ugers kliniske ophold 
på 7. semester skal nedreguleres til det i studi-
eplanen vedtagne og opgøres pr. dag, hvilket vil sige 
15*5 dage. Enighed om at fastholde den nuværende 

STUDIET

Styrende organer

planlægning selv om den indebærer, at der ikke 
ydes refusion for hhv. 1 dag i forårssemestret og 4 
dage i efterårssemestret.
På sidste Formandsmøde drøftede man en henv-
endelse fra studerende om fordeling af hospitaler 
til   hhv. 7. og 9. semesters kliniske ophold. De 
studerendes holdning var, at perifert beliggende 
hospitaler i videst muligt omfang bruges til 7. 
semester, mens 9. semester placeres så centralt 
som muligt. På den baggrund blev Klinikudvalgene 
opfordret til at vurdere de enkelte afdelinger mhp 
fremtidig fordeling – den nuværende fordeling 
evalueres som planlagt i efteråret.
10. semesterudvalget har justeret neuroblokkurset, 
således der dels bliver bedre sammenhæng i 
forelæsningerne og dels mere fokus på det klini-
ske aspekt. Det forlyder imidlertid, at forårets 
undervisning fortsat er blandet og ikke tilpasset 
de aktuelle kliniske ophold, hvilket formentlig 
kan klares ved små justeringer – vi skriver brev 
til semesterudvalget. Husk receptionen d. 27. ds. 
for de nye kandidater.

4. Meddelelser fra Studienævnet
Intet

5. Problemer med de kliniske ophold 
– igen
I forbindelse med pressens fokus på lægestuder-
endes kliniske ophold har vi modtaget kritik af en 
afdeling, hvor opholdet blev afsluttet sidste semes-
ter. Selv om den pågældende afdeling efterfølgende 
er blevet evalueret positivt, sendes kritikken til 
afdelingen, som retfærdigvis bør have kendskab 
hertil samt mulighed for at kommentere denne.

6. Forslag om at mødedatoerne veksler 
mellem forskellige ugedage
Vi fortsætter med torsdagsmøder kl. 15, da dette 
formodes at skabe mest kontinuitet.

7. Mødedatoer F 2006
Der afholdes klinikudvalgsmøde d. 16. februar, 23. 
marts, 27. april, 1. juni og 31. august. 

8. Meddelelser fra sekretariatet
Status over efterårets undervisning viser heldigvis 
kun få uregelmæssigheder bortset fra en enkelt 
afdeling, som har været ramt af sygdom. Alle 
afdelingerne opfordres til at sikre erstatning for en 
underviser på samme måde som en vagt dækkes. 
Sekretariatet sender brev til afdelingerne.
I perioder med anæstesiophold på 9. semester er det 
i orden at sammenlægge klinikker for resterende 
studerende.
Alt semestermateriale vedr. F2006 er sendt til såvel 
studerende som undervisere.
Planlægningsmøde for E2006 afholdes d. 7. feb-
ruar d.å.
 
9. Meddelelser fra semestrene
6. sem.: Stadig ingen repræsentant
7. sem.: Intet
8. sem.: Har netop været til eksamen, hvor hver 
enkelt af de 20 korte spørgsmål var alt for omfat-
tende og bør vægte ens.
  9. sem.: Er til OSCE d.d. 
 
10. sem.: Intet. Eksamen er netop afviklet – der er 
brugt 7 hele dage. 
11. sem.: Intet  
  12. sem.: Intet
  13. sem.: Har netop afsluttet 
Akut patient, hvor anæstesiundervisningen ikke 
var en god oplevelse.

10. Evt.: intet
KAGE: Ole Weis Bjerrum tager kage med til mødet 
d. 16. februar 2006.

Referent: Rita Dalhammer
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SEMESTERSTART EFTERÅRET 
2006
 

Efterårssemestret 2006 starter 
mandag d. 4. september 2006.
Dog har Studienævnet for medicin besluttet, at 6. 
og 8. semester starter en uge tidligere end de andre 
semestre i efteråret 2006. Det betyder at 6. og 8. 
semester starter mandag d. 28. august 2006. Se-
mestrets varighed vil være de normale 20 uger.   
 

Venlig hilsen
Studienævnet for medicin

Mette K. Kristensen 

VEDRØRENDE SEMES-
TERSTART 12. SEMESTER 
EFTERÅRET 2006:
 12. semester starter mandag d. 21. 
august 2006
 
Venlig hilsen Studienævnet for medicin 

6-13 se-
mester

DISPENSATIONSANSØGNI
NGER!
1. OKTOBER ER SIDSTE FRIST 
FOR AFLEVERING AF DISPENSA-
TIONSANSØGNINGER !
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der 
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den 
ministerielle bekendtgørelse om den lægeviden-
skabelige kandidateksamen og i studieordningen. 
Ansøgning om dispensation skal indsendes til studie-
nævnet for medicin, som behandler, og tager stilling 
til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er 
det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dis-
pensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse 
til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, 
om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra 
studieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt 
skema, som kan afhentes i studievejledningen og 
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores 
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, un-
derskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. 
oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen 
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de 
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller 
lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøg-
ninger er i forårssemesteret 2006 1. marts. Kun 
ansøgninger der er begrundet i akut opståede situa-
tioner, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive 
hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at 
visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel, 
kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor 
at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme 
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet 

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige 

oplysninger på vores hjemmeside 
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

ÅRSKORT – STUDIEKORT – ID-
KORT
Du skal forny dit årskort 
inden den 15. Juli !!!
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. 

Derfor HUSK at forny dit årskort. 

Og husk at fornyelse af årskort IKKE er det samme 
som at tilmelde sig næste semester!

Studievejledning

MERIT
Studerende der har læst andre 
uddannelser kan evt. få godskrevet ét 
eller flere kurser med evt. tilhørende 
eksamen. 

Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgnings-
skema som kan hentes på reolen foran studie-
vejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges 
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan 
samt attesteret eksamensbevis. 

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober 
for fag man ønsker meriteret for det efterføl-
gende semester – m.a.o. fag man skal have til 
foråret 2006!!! Ansøgninger om merit for fag på 
indeværende semester vil ikke blive behandlet 
(dog med undtagelse af 1. semester studerende 
der har ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende 
semester for fag på 1. semester).

1.-5. se-
mester

og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne 
dokumentation.
Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man 
har på indeværende semester (1. sem. undtaget). 
Ansøgningsfristen er 1. oktober 2005 i efterårs-
semesteret.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit 
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgnin-
ger kræver en samtale med en studievejleder 
inden ansøgningen kan behandles. 
Dette er gældende for dispensationsansøgnin-
ger om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og 
enkelte andre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN 
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

Så hvis du ønsker fag meriteret som du 
skal have til foråret 2006 skal du ansøge 
nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøg-
ninger være samme dato som dispensationsan-
søgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til 
foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2006 1. marts 2006.

Studietilbud
GIGTFORENINGENS PRIS-
OPGAVE TIL BELØNNING AF 
SELVSTÆNDIGE OPGAVER 
INDEN FOR DET REUMATOLO-
GISKE FAGOMRÅDE. 

Gigtforeningen ønsker at anspore 
flere medicinstuderende til at 
skrive deres større obligatoriske 
valgfrie opgave (OSVAL II) inden 
for gigtområdet. 

Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., 
der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og 
prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til 
en reumatologisk afdeling eller lignende. 

For at komme i betragtning skal du senest 18 
måneder efter opgaveeksamen indsende titel og 
kopi af karakterbevis, indstilling fra vejlederen 
samt en kort, letforståelig beskrivelse af projek-
tet. 

Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede 
opgaver at offentliggøre den korte projektbeskriv-
else. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne 
Pagels på tlf. 3977 8073. 

Ansøgning mrk. ”Obligatorisk opgave” indsendes 
i 4 eksemplarer til

 Forskningsrådet
 Gigtforeningen
 Gentoftegade 118
 2820 Gentofte

og skal være Gigtforeningen i hænde senest tirsdag 
den 15. august 2006.

Endvidere skal den korte projektbeskrivelse sendes 
elektronisk til mpagels@gigtforeningen.dk. I emne-
feltet skrives ”Obl. opgave” samt dit navn.

Der må påregnes op til 3 måneders behandling-
stid.

INTRODUKTION TIL UNDER-
VISNING PÅ DET SUNDHEDSVI-
DENSKABELIGE FAKULTET
GRUNDKURSUS FOR UNDER-
VISNINGSASSISTENTER

Pædagogisk Udviklingscenter 
Sundhedsvidenskab - PUCS  - 
tilbyder hermed et pædagogisk 
grundkursus for undervisningsas
sistenter. 

Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles 
diskussion - at give deltagerne redskaber, således 
at de efter endt kursus behersker case- og klas-
seundervisning.

Tid: Den 23. – 24. marts 2006, kl. 09.00 
– 15.30.

STUDIET
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Den 31. august – 1. september 2006, fra kl. 09.00 
– 15.30.

Sted:  Panum Instituttet, hhv. 21.1.26a & 
1.2.50

Undervisere: Ingeborg Netterstrøm, lektor, 
PUCS
Jørgen Theibel Østergaard, konsulent, PUCS

Målgruppe:  Studenterundervisere ved 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF) og 
kandidater, der er eller forventes ansat som un-
dervisningsassistenter ved SVF.

Tilmelding: Annelise Wildenradt,  e-
mail: a.wildenradt@pucs.ku.dk.

Program:  www.pucs.ku.dk

ÅBNINGSTIDER FOR VÅD STUDIESAL MARTS 2006
- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

KRISTNE MEDICINERE - INVI-
TERER ALLE MED TIL:
DER BLIVE LYS

Velkommen til ”Der Blive Lys” en dag til inspira-
tion og oplysning om intelligent design, skabelse og 
evolution - lørdag d. 4. marts 2006  Kl. 10.30. 
Livets oprindelse har til alle tider været genstand 
for diskussion. Tre erfarne forskere giver denne 
dag deres bud gennem foredrag og debat. Formålet 
med arrangementet er ikke at give et facit, men 
at opfordre til øget refleksion og viden i offentligh-
eden. I de seneste par år har der med vekslende 
styrke været debat om intelligent design, skabelse 
og evolution. Vi ønsker med denne dag, at give 
deltagerne en unik mulighed for at danne sig 
eget indtryk af det reelle indhold i de tre teorier, 
og forhåbentlig gå fra dette arrangement med en 
øget indsigt.

Foredragsholdere: 
Ole Vang, 
Lektor, PhD, Institut for Biologi og Kemi, RUC. 

David W Ussery, Lektor, PhD, molekylær biolog, 
center for Biologisk Sekvensanalyse, DTU 

Vij Sodera - dr.med, tidl. Minor Injuries Depart-
ment in West Sussex, Forfatter. 

Alle foredragsholderne er valgt ud fra, at de 

RASKE MANDLIGE FORSØG-
SPERSONER (IKKE RYGERE) 
20-35 ÅR
SØGES 

til deltagelse i en undersøgelse af genetiske vari-
ationers betydning for immunsystemet. Under-
søgelsen varer 4 timer og honoreres med 400,- kr. 
Såfremt du er interesseret i at deltage, bedes du 
kontakte undertegnede.

mvh

stud.med. Ronan Berg
læge Sarah Taudorf

Center for Inflammation og Metabolisme
Epidemiafdeling M, afsnit 7641
Rigshospitalet
sarahtaudorf@dadlnet.dk
tlf. 35 45 04 86

HJERNEFORSKNING

Har du lyst til hjerneforskning på højt niveau, så 
tjek vores hjemmeside via google: “Forskningslabo-
ratorium for Stereologi og Neurovidenskab” for 
ledige projekter.
Eller ring til os på 35 31 64 21 og hør nærmere.

Vores laboratorium ligger på Bispebjerg Hos-
pital.

Bente Pakkenberg
Laboratoriechef, adj. professor, 
dr.med.

LÆSEMAKKER SØGES

Til gennemgang af 3. semester organkursus1.

Ring til Peter på 22 83 34 72
Mail: prse@stud.ku.dk

har stor teoretisk indsigt, samt erfaring som 
undervisere og foredragsholdere, hvorved vi tør 
garantere en spændende og tilgængelig indføring 
i disse tre emner.

ADRESSEN:    
Bethesda ved Israels plads lige ved Nørreport 
station. 
Rømersgade 17, 1362 København K

Se mere på www.derblivelys.dk

Der er GRATIS ADGANG!
Arr. KFS København www.storKFS.dk 

Annoncer

STUDIET OG ANNONCER

KENDER DU PROGRAMMET 
KONFABULATOR? 

Nu hedder det Widget Engine. 
De der sværger til mac kalder 
det dashboard. Det er et ret sjovt 
lille program til at vise ting på 
skrivebordet. F.eks. hvad der er 
i TV lige nu eller vejrudsigten. 
Programmet er tilmed gratis 
og kan hentes på http://widgets.
yahoo.com. På www.martinbc.
dk/widgets.htm kan du finde en 
hyldestwidget til Morten & Peter.
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag 
fra 10.00 til 12.00 
samt fra 13.00 til 15.00.

Telefon 35327490
Mail  kkf@fadl.dk

FADL afholder i weekenden 
24.-26. marts landsmøde på Ry 
Højskole i Jylland. På mødet skal 
der diskuteres samarbejde i FADL 
samt en mulig nytænkning af 
strukturen  - ville det være mere 
fordelagtigt med éen forening 
istedet for de nuværende 4?

Hvis du har en interesse i at del-
tage, så kom op forbi sekretaria-
tet og afl everer dit navn og email 
adresse. Så sender vi information 
til dig når tiden rykker nærmere.

Med venlig hilsen,

Repræsentantskabet
Nedtæll ingNedtæll ing
9 uger,  5  dage9 uger,  5  dage

LANDSMØDE

FAKTABOKS

FADLs medlemmer har mulighed for at benytte 
den lukkede del af laeger.dk gratis.

Hjemmesiden, der benyttes af omkring 8000 
læger i hele Danmark. Her er adgang til en række 
databaser, blandt andet medlemsdatabase, lov-
database samt et linkbibliotek, der bringer dig di-
rekte til de store medicinske søgebaser og hjem-
mesider.

Adgang  til  ”læger.dk”
Yderligere er der mulighed for at downloade den 

lille grønne medicinfortegnelse samt benytte de 
mange medlemstilbud såsom sommerhusudlej-
ning og køb af diverse mærkevarer.

Aftalen administreres af DADL, men tilmelding 
sker på FADLs sekretariat, så kom op forbi og meld 
dig til.

TURNUSINFORMATIONSMØDE
FADL afholder dette forår som 

sædvanlig de såkaldte Turnusin-
formationsmøder.

Til disse vil der blive informe-
ret om turnustilmeldingen, tur-
nussystemet generelt og være 
mulighed for alle spørgsmål om 
turnus. 

Til mødet vil Sundhedsstyrel-
sen, regionerne og Yngre Læger 
være til stede.

I København bliver dette møde 
afholdt den 14. marts.

MØDEKALENDER

Alle repræsentantskabsmøder-
ne i FADL er åbne, så hvis du er in-
teresseret i at se hvad der foregår, 
så prøv at kom forbi til et af vores 
møder.

Kalenderen for resten af foråret 
ser således ud.

Dato Møde
7. februar KKR-4

2. marts KKR-5

12. april KKR-6

11. maj KKR-7

6. juni KKR-8

INDRE ORGANER
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OM KURSERNE
Kursusafdelingen tilbyder en 

række kurser der er med til at op-
kvalifi cere og forberede lægevika-
ren. Generelt for alle kurser gælder 
at underviserne er yngre læger. 
Dette sikrer dels et højt fagligt ni-
veau, men betyder også, at under-
viserne lettere kan sætte sig ind i 
situationen som lægevikar og der-
for kan give en række “overlevel-
sestips”. 

Retningslinier for deltagelse i 
lægevikarkurser i København

Tilmelding samt kontant beta-
ling af kursusgebyr kr. 50,00 fore-
går efter ‘modifi ceret først til mølle’ 
princip ved personlig henvendelse 
på FADLs sekretariat lokale 1.2.7a 
på dato angivet i MOK. For at imø-
dekomme studerende, der er i kli-
nik og derfor ikke opholder sig på 
Panum dagligt, vil tilmelding star-
te kl. 16. Der er et begrænset antal 
pladser.

Modifi ceret først til mølle
Torsdag d. 23 februar er der 

åbent for tilmeldinger mellem kl 
16 og 18:30 i 1.2.7a. Fordi det er 
anden runde af tilmeldinger er 
det nu også muligt for studerende 
under 7. semester at tilmelde sig, 
samt at tilmelde sig mere end 3 
kurser. 

Det er også muligt for allerede 
tilmeldte at betale kursusgebyret, 
hvis man endnu ikke har gjort det. 

Er du medlem i Odense eller 
Aarhus kan du godt deltage i kur-
serne. Betalende medlemmer i Kø-
benhavns Kredsforening har dog 
første prioritet. 

Kursusafgift på samtlige kurser 
er 50,- og vil gå til fortæring.

Efter tilmelding vil nærmere in-
formation om det enkelte kursus 
samt tid og sted vil blive fremsendt 
per mail. 

Afbud

Vi dig melde afbud til kurset hvis 
du alligevel ikke kan komme. På 
denne måde kan de studerende 
der ikke har fået plads på kurset 
kontaktes. 

Hvis man udebliver uden afbud, 
kan man ikke deltage i kurser re-
sten af semestret samt hele næste 
semester. 

Hvis du har kommentarer, ideer 
til nye kurser, ris eller ros til kursus-
afdelingen er du velkommen til at 
kontakte kkf-kursus@adm.fadl.dk 
Vi håber du får et godt kursus.

På FADLs hjemmeside, www.
fadl.dk, fi nder du information om 
tid, varighed og indhold for de en-
kelte kurser.

Vi arbejder endvidere løbende 
på at starte fl ere kurser.

Med venlig hilsen,

Kursusvirksomheden

KURSUSPLAN
Kursustype Holddatoer
Avanceret genoplivning hold 1 (27. februar)

hold 2 (14. marts)
hold 3 (10. april)
hold 4 (30. maj)

Akut medicin hold 1 (fyldt)
hold 2 (fyldt)
hold 3 (fyldt)

Kardiologi hold 1 (27., 28., 30. marts)
hold 2 (24., 25., 27. april)

Mave-tarmkirurgi hold 1 (20., 21. februar)
hold 2 (22., 23. februar)

Infektionsmedicin hold 1 (13., 14. marts)
hold 2 (23., 24. marts)

Neurologi hold 1 (fyldt)
hold 2 (fyldt)

Kursustype Holddatoer
Ortopædkirurgi hold 1 (25., 27. april)

hold 2 (9., 11. maj)

Sår og sutur hold 1 (27. februar)
hold 2 (13. marts)

Radiologi hold 1 (24., 27. april)
hold 2 (9., 11. maj)

Stetoskopi hold 1 (24. februar)
hold 2 (7. marts)

Patienttransport hold 1 (24. april)

EKG hold 1 (fyldt)
hold 2 (13., 14., 16 marts)
hold 3 (fyldt)
hold 4 (15., 16., 17. maj)
hold 5 (fyldt)
hold 6 (15., 16., 17. maj)

DER ER ENKELTE 

LEDIGE PLADSER! KOM 

OP FORBI OG HØR!

INDRE ORGANER
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NYT HOLD 1701 BISPEBJERG 
SKADESTUE 
NATTEVAGTER
Bispebjerg skadestue søger 5 FADL - vagter som visita-
tions ansvarlig lægesekretær. 
Holdet skal dække 20 vagter pr. md.
Arbejdstiden vil  ligge alle ugens dage, primær nat-
tevagter. Andre vagttyper kan forekomme med tiden.
Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtig at du 
kan bibeholde overblik i stresset situationer, og være 
aktiv deltagende i afdelingens gøremål.

Arbejdsområder som lægesekretær vil bla. ligge inden-
for disse områder: 

- Varetage den akutte telefoniske visitation  
 efter givne retningslinier.
- Skrive skadejournaler og dokumentation i  
 forhold til afdelings standarter.
- Modtagelse af patienter i samarbejde 
 med den visiterende sygeplejerske,  
 registrere administrative oplysninger m.m.
- Div. Registreringer af patientforløb og afs 
 lutning af patientforløb.
- Rekvirere div. undersøgelser og prøver  
 m.m.
- Primær opgaver vil være administrative  
 lægesekretær opgaver, men Ad hoc op 
 gaver på  behandlingsstuerne kan fore 
 komme.

Ønsker du yderligere information, kan Funktionsbeskriv-
else for hold 1701  ses hos Gry Orkelbog Vagtbureauets 
kursusafdelingen.

Krav : 

- Du skal kunne håndterer stresset situ 
 ationer 
- Have god skrive egenskaber. 
- SPV timer minimum 400 timer.
- Skal have bestået 4 semester.
- Skal kunne tage minimum  4 vagter  
 pr.md., gerne fl ere i sommerferieperioden
- Du deltager i én af de  først kommende  
 lægesekretærvikar kurser. 
- Du skal have et gyldig akkrediteringskort 

Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen med 
ledende oversygeplejerske  i uge 8 – 9.
Ansøgere med fl est antal timer og højst semestertrin 
vil bliver prioriteret.
Oplæring : Du vil modtage en grund oplæring på afde-
lingen, bestående af 4 dagvagter og 1 nattevagt. 

Ansøgningsfristen : Den torsdag 22. feb-
ruar kl.12.00.
Tilmelding gerne via hjemmesiden www. 
Fadl-vagt.dk.

Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Syge-
plejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 02 eller 
mail go@fadl.dk

STUDENTERSTILLINGER I 
SUNDHEDSSTYRELSEN 
Sundhedsstyrelsen søger 2 - 4 FADL–
vagter til indtastning af medicinske 
data til kodning af dødsattester.

Stillingen ønskes besat snarest muligt, forventes afslut-
tet 31. juni 2006.
Arbejdstid vil være en til to dage ugentligt, mellem kl. 
8.00 – 15.00 på hverdage, dog ikke mandag.
Der vil være mulighed for individuelt at aftale arbejd-
stid. Der kan evt. tages hensyn til ønske om kortere 
ansættelse.

Krav : 
· Ansøgere skal have bestået 6. semes 
 ter.
· Godt kendskab til medicinsk   
 terminologi/diagnoser.
· Omhyggelighed i arbejdet.

Løn : SPV – løn

Ansøgningsfrist : Den 1. marts inden 
kl.12.00 til Vagtbureauet.

Ansættelsessamtale holdes hos sundhedsstyrelsen.

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller mail go@fadl.dk

INDRE ORGANER
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UD AT FLYVE…
SPV-fl yverhold 1502 søger nye 
medlemmer!

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt på både 
psykiatriske og somatiske afdelinger, 
(jævnligt på Riget), en gang imellem også på intensiv 
afdelinger. Det er oftest faste vagter, 
men gangvagter forekommer også.
 Vi bliver typisk 1- 2 uger på samme afdeling, men kan 
blive op til 3 mdr.

Løn:  SPV-holdløn – p.t. ca. kr. 155,00 i 
timen.

Når holdet ikke er ude, er du garanteret, om du måtte 
ønske det, en løs SPV-vagt
i stedet, (dog uden holdtillæg).

Holdet er et ”ønskehold” for dig, hvis du:

· har mindst 200 SPV-timer på bagen
· kan tage 4 vagter om måneden
· vil planlægge dine vagter i god tid og 
 være sikker på at få dem
· er lidt fl eksibel med hensyn til 
 vagtplanlægning og tager nattevagter en  
 gang imellem
· er kollegial – det er vi nemlig

Interesseret? Kontakt gerne holdleder Nino for 
yderligere oplysninger –
Mobil: 20971572 el. e-mail: nino@stud.ku.dk

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 28.02.06 til 
Vagtbureauet
                             evt. pr. mail: kc@fadl.dk

VT / BVT HJEMMEHOLD 4635 
SØGER 3 NYE MEDLEMMER 
TIL START   PER 01/04/06!
Er natarbejde på et hyggeligt 
hjemmehold noget for dig?  

Vi passer et lille barn i Nordsjælland, der er tracheos-
tomeret på grund respiratoriske problemer efter cyste-
operation ved hagen. Barnet skal derfor observeres 
tæt og suges forholdsvist hyppigt. Barnet er desuden 
ernæret via PEG – sonde.  Vi arbejder kun i nattevagt. 
Vagterne løber fra 23-08.30 alle ugens dage.

Familien er velfungerende og meget åben for FADL-
vagter i hjemmet. Vi har derfor gode arbejdsforhold.

Oplæring :

Der er oplæring, i form af én lønnet følgevagt, sammen 
med en på holdet. 

Det forventes, at du :

Har min. 200 VT- timer eller har BVT-kursus. 
At du kan tage 3-4 vagter pr. måned + nogle 
bagvagter.
Er stabil og ønsker at arbejde i et privat hjem.
Kan indgå i en tæt og konstruktiv dialog med 
forældrene. 
Forventer at blive på holdet min. 1 år.

Løn : BVT holdløn + løn under transport.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 03/03-06 inden 
kl.12.00 til Vagtbureauet. Vi håber at høre 
fra dig!

Hvis du har spørgsmål til arbejdet på holdet, er du 
velkommen til at kontakte Adm. sygeplejerske Gry 
Orkelbog tlf. 35245402, mail: go@fadl.dk ELLER 
Holdleder Kion Støving tlf. 26132567, 
mail: kion@stud.ku.dk 

SPV HJEMMEHOLD I NÆRUM 
1505
Til hjemmehold, der passer en sød 
dreng på 4 år, der bor med sine 
forældre i Nærum, søges 2 nye
holdmedlemmer  

Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i 
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30. 

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor 
symptomerne er meget svær epilepsi samt generalis-
eret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a. ikke 
holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.    

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene 
barnepleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste, dvs. 
”sidde med” og ”holde om”. Herudover observation af 
anfald og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. 
MIC-KEY sonde) samt medicingivning. 

Vagtkravet er min. 4-5 vagter pr. måned. 

Det forventes at du : 

- er SPV med min. 200 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn (pga. svækket 
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,

Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke 
et krav.

Ansøgningsfrist: Fredag den 03. marts 
2006 til Vagtbureauet, evt. pr. mail: kc@fadl.
dk

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder 
Maria på tlf. nr. 40585094 eller skriv en mail til maria_
s_hansen@yahoo.dk 

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR.
Arbejdssted:
Almen praksis 2300  København S, (Amagerbro-
gade).

Perioder:     23/3 + 24/3-06, 
henholdsvis torsdag og fredag
                      samt fredag d. 31/3-06 

Arbejdstid: 9:30 – 15:30 alle dagene.

Løn:            SPV-løn

Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer, evt. også nogen
klinisk erfaring.

Interesseret?
Kontakt Vagtbureauet, evt. pr. mail:  
kc@fadl.dk

NYT HOLD 5505
ANSVARSHAVENDE VT´ER 
- LUNGEMEDICINSK AFD.
Lungemedicinsk afdeling afsnit 
222 Hvidovre hospital, søger 8 
ansvarshavende ventilatører til 
nattevagter alle ugens dage, fra ultimo 
marts og frem til ca. 31. august 2006.

Nattevagten varetages selvstændigt af en ventilatør i 
samarbejde med afdelingens social og sundhedsassist-
ent / sygehjælper. Der vil være et tæt samarbejde med 
vagthavende læge, som kan kontaktes efter behov.

Du er faglig og etisk ansvarlig, for selvstændigt at tage 
initiativ til at indhente den fornødne viden, for at kunne 
udføre kvalifi ceret sundheds- og sygepleje til stabile 
såvel som akut dårlige patienter.

Derfor forventes det at du er yderst ansvarsbevidst og 
i høj grad kan arbejde selvstændigt, med de stillede 
opgaver som bl.a. er følgende:

Kliniske opgaver - Funktionen i NV tager udgangspunkt 
i patientens behov for pleje: 
· Observationsrunder på stuerne
· Cpap behandling og inhalationsbehan 
 dling
· IV- medicinering
· A-punktur på patienter med akut   
 forværring i tilstand
· Almene sygeplejeopgaver af lindrende og  
 profylaktisk karakter
· Omsorg for den døende og  pårørende 

DISPENSATER SØGES
Endnu en afd., (1A), Geriatrisk Behandlingscenter 
Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup 
Station, søger dispensater til vagter i weekends,  hel-
ligdage og i ferieperioder.

Er du interesseret i at arbejde som dispensat, skal du 
blot henvende dig på Vagtbureauet, hvor vi har åbent 
hverdage fra klokken 9.00 til 17.00, og udfylde et 
ansøgningsskema. Du kan også ringe til os i samme 
tidsrum på tlf.nr.: 3537 8800 – tast 2, så udfylder vi 
ansøgningsskemaet for dig.

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeple-
jerske 
Vibeke Frejsel, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
vf@gentofte.dk

Det eneste krav der stilles: At du har oparbejdet omkring 
200 SPV-timer.

Ansøgningsfrist: Gerne hurtigst muligt!  

· Administrative opgaver som f.eks.   
 klargøring  af patientjournaler m.m.
· Dosering af medicin til patienter på  
 selvadministration.

Funktionsbeskrivelse kan ses hos Gry Orkelbog, Vagt-
bureauets kursusafdeling

Krav:
· Minimum 200 VT - timer
· Du skal minimum kunne tage 4 vagter pr.  
 mdr., evt. fl ere i sommerferieperioden
· Skal have bestået 4 semester
· Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med fl est antal timer og højst semestertrin 
vil blive prioriteret. 
Der afholdes ansættelsessamtaler på Vagtbureauet i 
uge 10 og 11.

Oplæring: IV-kursus / medicin kursus, EPJ - kursus samt 
oplæring i afsnittes kliniske opgaver vil blive varetaget 
af afdelingen i dagvagter.
Løn : MVS – løn

Ansøgningsfrist: Fredag den 3. marts 
kl.12.00 . Tilmelding gerne via hjemmesiden 
www.fadl-vagt.dk

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Adm. Sygeplejerske Gry Orkelbog på telefon 35 24 54 
02 eller pr. mail på go@fadl.dk

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N. 

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

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i 
MSR, torsdag d. 23/2-06 kl 16:15, lokale 1.2.20
(ikke-endelig dagsorden, endelig dagsorden 
udsendes via mailinglisten msr-aktive@punkt.
ku.dk tirsdag aften.)

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent (3 min)
2: Bestyrelsens beretning (15 min)
3: Beretning fra udvalg og (30-40 min)
    tillidsposter
4: Godkendelse af regnskab '05 (20 min)
5: Behandling af indkomne  (30-40 min)
    forslag 
6: Valg af repræsentant til  (10 min)
    MOK's bestyrelse
7: Evt.

Hvorfor holder MSR nu generalforsam-
ling???
Det gør vi fordi vores vedtægter er forældede! 
Bl.a. er det ikke hensigtsmæssigt at vi på vores 
ordinære generalforsamling, som blev afholdt 
i oktober ikke kunne godkende regnskabet 
for 2005 (da året som bekendt først slutter i 
december!)
Vi afholder derfor en såkaldt ekstraordinær 
generalforsamling for at godkende regnskabet 
og i øvrigt få opdateret vores vedtægter.
Hvem har ”noget at sige” til generalforsam-
lingen???
Alle medicinstuderende ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet i København er 
velkomne.
Alle har stemme- og taleret. Det betyder altså 
at hvis du er medicinstuderende på Københavns 
Universitet så tæller din stemme lige med alle 
andres til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er fagrådets højeste myn-
dighed og det er bl.a. her vi kan ændre på vores 
”regelsæt”- vedtægterne!
Så er du nysgerrig for at se hvad MSR-nørderiet 
er for noget så kom til generalforsamlingen- 
selv om ordet hentyder til det er det absolut 
ikke kedeligt!
Med håbet om at se en masse nye ansigter og 
gense
Indkomne forslag til MSR:

København søndag d. 19/2-06
Forslag fremsat af Simon Krabbe, stud.med. 
3. semester
Vedr. vedtægterne:

Forslag til ny formulering af § 1 [navneændring 
af FSR]:

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et 
fagråd under Studenterrådet ved Københavns 
Universitet. 
Forslag 1 til ny formulering af § 3 [afskaffelse 
af medlemskab]:
§ 3. Sammensætning
Alle medicinstuderende ved Københavns 
Universitet har tale- og stemmeret i fagrådet. 
Fagrådet består af de fremmødte studerende. 
Forslag 2 til ny formulering af § 3 [indførelse 
af medlemskab]

Forslag til ny formulering af § 6 [godkendelse 
af regnskab]:

§ 6. Økonomi
I økonomiske forhold tegnes fagrådet af for-
manden og økonomisekretæren i forening. 
Stk. 2. Fagrådets regnskabsår er fra 1. januar 
til 31. december. 
Stk. 3. Bestyrelsen fremlægger forslag til bud-
get til generalforsamlingen i oktober. 
Stk. 4. Godkendelse af regnskab sker på et 
fagrådsmøde i februar, hvor den kritiske revisor 
skal deltage. 
Stk. 5. For fagrådets økonomiske forpligtelser 
hæfter ingen [/intet medlem] personligt
.I forlængelse af dette, ønsket samtidigt, at 
under § 4 stk. 2. udgår ”4. Godkendelse af 
revideret regnskab”, samt at det gamle punkt 5 
formuleres ”Vedtagelse af budget”. 
Forslag til, at der indsættes en ny § 11 efter 
§ 10:

§ 11. Personvalg
Valg sker som udgangspunkt ved håndsopræk-
ning, dog kan enhver fremmødt kræve skriftlig 
afstemning. To stemmetællere udpeges af 
dirigenten. 

Stk. 2. Valg af én kandidat sker ved et absolut 
fl ertal. Hvis der ved første afstemning ikke op-
nås absolut fl ertal, så foretages en ny afstemning 
mellem de to kandidater, der fi k fl est stemmer 
ved første afstemning. 
Stk. 3. Valg af to eller fl ere personer sker ved 
et forholdstalsvalg mellem lister. Hvis man har 
stemmeret, kan man afgive en stemme på en 
liste, eller en stemme på en person på en liste. 
Det bestemmes, hvor mange mandater der tilfal-
der hver liste, ved at det for hver liste samlede 
afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, 4 og 5, og 
den største af de således fremkomne kvotienter 
giver den liste, den er tilfaldet, ret til deres første 
mandat, den næststørste kvotient giver den liste, 
den er tilfaldet, ret til mandat nummer to, og 
så fremdeles indtil det antal mandater, der skal 
besættes, er fordelt mellem de forskellige lister. 
Har fl ere opnået samme kvotient, og kan alle 
ikke opnå valg, fordeles det eller de resterende 
mandater ved lodtrækning. 

Stk. 4. Opstilling af kandidater til Studienæv-
net for Medicin sker på generalforsamlingen i 
oktober. Først vælges fem kandidater efter stk. 
3, dernæst vælges suppleanter. 
Stk. 5. Bestyrelsens 5 medlemmer vælges en-
keltvis efter stk. 2. 
§ 7 udgår. 

Forslag vedr. godkendelse af referater
:§ 4. stk. 3: Referenten sørger for, at udkast til 
referat udsendes på mailinglisten. Referatet 
skal godkendes på det førstkommende fag-
rådsmøde. § 5. stk. 4: Referenten sørger for, 
at udkast til referat udsendes på mailinglisten. 
Referatet skal godkendes på det førstkommende 

Forslag vedr. skriftlig beretning:
Der indsættes efter § 4 stk. 2 et nyt stk. 3:
”Der skal foreligge en skriftlig beretning fra 
formanden og en skriftlig beretning fra repræ-
sentanterne i Studienævnet for Medicin til den 
ordinære generalforsamling.” 
Forslag vedr. omformulering af første sætning 
i § 8:
”Fagrådet repræsenterer de medicinstuderende 
til fællesrådsmøder og generalforsamlinger i 
Studenterrådet ved Københavns Universitet, 
samt til møder og generalforsamlinger i Sund-
rådet.”
Forslag vedr. kritisk revisor:
§4 stk. 2: Ny formulering af punkt 8: ”Valg af 
kritisk revisor”

:§ 3. Medlemmer
Alle medicinstuderende ved Københavns 
Universitet kan blive medlemmer af fagrådet. 
Medlemmerne har alle tale- og stemmeret i 
fagrådet. 
Stk. 2. Indmeldelse sker ved at sætte navn, dato, 
hold og underskrift på en medlemsliste.
Stk. 3. Et medlem kan til enhver tid melde sig 
ud af fagrådet.
Stk. 4. Udmeldelse sker automatisk, når man 
ikke længere er indskrevet på medicinstudiet 

INDRE ORGANER
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ALTERNATIV BEHANDLING PÅ 
PANUM

Er du interesseret i at vide mere om alternative 
behandlingsformer – ud fra en sundhedsfaglig 
synsvinkel?

Så kom til GIMs månedsmøde onsdag d. 1/3 kl. 
16.00 i lokale 9.2.3 på Panum!

GIM er en basisgruppe, hvor vi har det til fælles, at 
vi gerne vil vide mere om alternativ behandling.
Dette er der mange gode grunde til:
- cirka halvdelen af vores kommende  
 patienter anvender alternativ   
 medicin i et eller andet omfang...
- hver fjerde gang, der udskrives en  
 reept, er der stofinteraktioner med  
 naturmedicin, som patienten tager  
 ved siden af...
- pga. tabu foregår dette oftest uden  
 lægens viden...
- på trods af dette, får vi ingen under 
 visning om alternative behandlings 
 former på studiet...!

På mødet 1. marts skal vi bl.a. have planlagt, hvilke 
arrangementer vi vil lave i løbet af semesteret.
Og så skal vi selvfølgelig drikke te, spise kage og 
hyggesnakke, som vi plejer!

Synes du også, at det kunne være relevant at blive 
klogere, og er du nysgerrig efter at se, hvem vi er 
i GIM – så er du meget velkommen til at kigge 
forbi! :-)
Vi er altid åbne for nye medlemmer!

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
GIM – Gruppen for Integreret 
Medicin

www.studmed.ku.dk/gim

MÅNEDSMØDE ONSDAG 1. 
MARTS KL. 16.15 FADL´S 
MØDELOKALE, PANUM

Dagsorden

1. Siden sidst 

2. Nyt fra udvalg. 
- Metode kursus I 
- Metode kursus II 
- Metode kursus III 
- Traumedage 2006
- Andre

3. Foredrag i april

4. Andet / evt.

Efter mødet samles TD2006 gruppen for videre 
planlæggelse og opdateringer.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og 
traumatologi er velkomne til at deltage og høre 
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. 
om året og giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for 
medlemmer. 

WWW.SATS-KBH.DK

MÅNEDSMØDE I SAKS / EK-
STRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING

Sted: 1.2.7 (FADL´s mødelokale)
Tid: 17-19
Program:
 Ekstraordinær generalforsamling.  
 Vedtagelse eller forkastelse af neden 
 tående vedtægtsændring.
 Ethicon kommer og fortæller om   
 deres kirurgiske produkter

Forslag til vedgtægtsændring:
Det er §6 som bestyrelsen ønsker at ændre. Årsa-
gen til at bestyrelsen ønsker denne ændring er i 
håbet om at kunne forbedre foreningens økonomi. 
Bestyrelsen anbefaler at ændre teksten fra:

§ 6 Medlemmer
Som medlemmer optages danske medicinstuder-
ende. Kun medlemmer har stemmeret ved fore-
ningens generalforsamling og møder.

til:

§6: Medlemmer
Medlemmer kan optages under en af følgende 
medlemstyper:
Type 1: Medicinstuderende på Danske fakulteter. 
Kun disse medlemmer har stemmeret ved forenin-
gens generalforsamling og møder.
Type 2: Støttemedlem. Ingen stemmeret. Kontin-
gent er 5 gange normalt kontingent.
Type 3: Støttemedlem/Firmamedlem. Ingen 
stemmeret. Kontingent er 10 gange normalt 
kontingent.
Type 4: Støttemedlem/Firmamedlem. Ingen 
stemmeret. Kontingent er 50 gange normalt 
kontingent.

Ethicons præsentation vil indeholde følgende:
 Suturhistorik
 Gennemgang af suturmaterialer,  
 herunder suturprofil, procedure og  
 håndteringsegenskaber samt knudere 
 kommendation
 Gennemgang af nåle
 Dermabond* hudlim

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og 
kigge nærmere på Ethicons produkter.

HUSK! PIT HOLDER INFOMØDE 
TORSDAG D. 2. MARTS KL. 18.00 
I LILLE MØDESAL.

PIT sender studerende ud på kliniske ophold i U-
lande. For tiden har PIT kontakt til 10 hospitaler 
og sender til efteråret studerende ud på 8 nye 
hospitaler. Læs mere om hospitalerne på IMCC’s 
hjemmeside: www.imcc.dk.

Ansøgningsfrist for udsendelse forår 
2007 er d. 15. marts kl. 12.00.

Anne Brun Hesselvig
Lokalformand for PIT København 
pit-copenhagen@imcc

SEXEKSPRESSEN 
PÅ WEEKENDTUR!

Kom med på uddannelsesseminar 10-12 marts. 
Her bliver du uddannet som guide og er med til 
foredrag og fest. Det bliver alle tiders tur. Tilmeld-
ing efter først til mølle princippet. Aktuelt mangler 
vi aktive hankønsguider!

· Du bliver en del af Panums mest  
 sociale gruppe
· Du lærer andre at kende på tværs af  
 semestrene
· Du opdaterer din faglige viden eller  
 lærer noget nyt
· Du får træning i undervisning og for 
 midling
· Du får større indblik i   
 ungdomskulturen lige nu

Tilmeld dig på: 
plystrold@hotmail.com

ALLE RUSVEJLEDERE.

Husk der er stormøde for 
rusvejledningen onsdag d. 1 marts kl. 
20.00 i
studenterklubben. Der vil i også møde 
jeres rusvejledergruppe.
Kom glad!

på vegne af overvintringsgruppen.

Vi håber i kan få presset det ind. I er velkomne til 
at ændre på opsætning
osv.
På forhånd tak

mvh Tobias Lyngeraa og resten af OG

INDRE ORGANER
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FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

 

Filmklubben indkalder! 

PROGRAM 

------------------------------------
2/3 Sense and Sensibility

9/3 Adams Æbler

16/3 Crash

30/3 Indisk Tema
------------------------

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er 
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem 
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL 
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben 
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.

Indkaldelse til workshop i filmklubben 
P8’n.

Filmklubben er en forening der har været aktiv i studiemiljøet 
siden midten af 80’erne. 

Filmklubben er stedet for folk, der gerne vil se film, kan li’ lidt 
fest og farver, og som vil nyde et åndehul under studierne. Vi 
viser film torsdage kl. 20. Baren åbnes en halv time før filmens 
start og vil sædvanen tro også være åben efter filmen med øl, 
vand og slik. Vi afholder desuden filmquizzer.      

Vi har to typer medlemmer:
1) Passive medlemmer, der for sølle 60 kr. pr. semester kan møde 
op til film og hygge samtlige filmaftener i løbet af semestret.
2) Aktive medlemmer, der sørger for at filmklubben fungerer. 
Vi vælger filmene, vi stiller udstyr op, vi sørger for hyggelig 
atmosfære og meget andet. Vi har en madklub, hvor man for 
en liden sum penge kan spise et udsøgt hjemmelavet måltid i 
godt selskab. 
Begge typer medlemmer er velkomne til at blive til forfrisknin-
ger i baren efter filmen. Det kræves ikke, at man hverken er 
medicinstuderende eller studerende andet steds, men kun at 
man synes det kunne være sjovt at tage del i festlighederne. I 
skal alle være meget velkomne. 

Spørgsmål kan rettes til: vnomis@gmail.
com.

Vel mødt
Venlig hilsen 
Filmklubben P8’n.

INDRE ORGANER
ALLE BØRNENE HAVDE EN TUMOR -UNDTAGEN BO, HAN HAVDE TO

Basisgruppen PHILM har produceret film til Familier med Kræftramte 
børns kampagne "Hjælp os med det sjove".

Kampagnen fokuserer på humoren som middel til at klare sige gennem en 
svær tid.

Du kan se filmene, med bl.a. Anders Matthesen på 
www.detsjove.dk. Her kan du også læse mere om foreningen, købe 
støttearmbånd o.l.

Anden på slap line...

WWW.DETSJOVE.DK
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Ugens giraf #2: Konflikttrappen 

Studenterpræsten tilbyder i forårssemestret en 
føljeton om ”Konfliktløsning, girafsprog og den 
svære samtale”. Det vil skiftevis være studenter-
præsten selv og hans medarbejder, der fører pen-
nen. I en tid som forekommer fuld af sammenstød 
og konflikter på mange niveauer, håber vi, at vi 
kan bidrage positivt til en mere nuanceret for-
ståelse af konfliktens anatomi og dermed også til 
en mere hensigtsmæssig håndtering af konflikter. 
Af tekniske grunde nåede afsnit #2 ikke MOK’s 
spalter i sidste uge, men til gengæld kommer så 
her BÅDE afsnit #2 og #3.

Konflikter er forskellige. Konflikter er uundgåelige. 
Konflikter er i udgangspunktet hverken positive 
eller negative, men håndteringen af en konkret 
konflikt kan føre parterne forskellige steder hen: 
en god konflikthåndtering kan betyde positiv ud-
vikling og nye muligheder, mens en dårlig håndter-
ing af en konflikt kan medføre krig. 

Som nævnt i Ugens Giraf #1 har de fleste konflikter 
nogle fælles træk, som gør, at man kan sammen-
ligne dem og generalisere. Ved at gøre det kan 
man måske få et bedre overblik over situationen 
og bedre afgøre, hvad der er det mest fornuftige 
at stille op.

Konflikttrappen er en model, som er rigtig god at 
få forstand af. Den viser, hvordan mange konflikter 
udvikler sig efter en bestemt indre logik. Vi bruger 
ordene ”optrapning” eller ”eskalering” i forbind-
else med konflikter, og de kan netop forstås som 
bevægelsen fra et trin på trappen til et højere – en 
bevægelse som er på vej væk fra en fredelig løsning, 
men som kan mødes ved at være opmærksom på, 
hvordan man bevæger sig ned ad trappen igen. 

Som med alle andre modeller gælder det også her 
at konflikttrappen er en forenkling og de færreste 
konflikter følger den helt præcist. Der kan tages 
trin op og ned; flere trin ad gangen; forskellige 
trin samtidig eller andet. Trappen kan udformes 
med flere eller færre trin og med forskellige beteg-
nelser på de forskellige trin, men det væsentlige 
er, at trappemodellen viser noget om dynamikken 
i konflikter.

1. Uoverensstemmelse: På dette trin er konflikten 
knap nok en konflikt. Vi vil ikke det samme, og vi 
har et problem, der skal løses.
2. Personificering: Den anden er problemet; mod-
partens motiver betvivles og man lytter ikke for at 
finde en løsning, men for at finde svagheder i den 
andens argumentation.
3. Problemfeltet udvides: Der er meget i vejen; 
gamle sager tages op og blandes ind i sagen.
4. Samtale opgives: ”Det nytter jo alligevel ikke”, 
kommunikationen bliver upræcis og mere følelses-
ladet. Parterne undgår hinanden, kommunikerer 
ved handlinger og taler om i stedet for med hina-
nden. Man søger allierede.
5. Fjendebilleder: Modparten er forkastelig. Det 
oprindelige problem er glemt, og vi taler nu om 
”dem” og ”os”; de ”gode” og de ”onde”. Man er enten 
for eller imod og nuancerne er forsvundet.
6. Åben fjendtlighed: Vi er nu i vredens vold. Kon-
takten varetages af ekstremister. De mådeholdne 
udskilles som froræddere og det handler nu om at 
skade modparten.
7. Polarisering: Der er ikke plads til begge parter; 
de skiller sig fysisk/geografisk.
     
Polarisering Åben fjendtlighed
Fjendebilleder Samtale opgives
Problemfeltet udvides  Personificering
Uoverensstemmelse

”Konflikteskalering er ikke uundgåelig, men 
forudsigelig, hvis ingen besinder sig”, Center for 
Konfliktløsning, Kompendium 2000

Øvelse: Tænk på en konflikt – og det BEHØVER 
ikke at være den om Muhammed-tegningerne – og 
prøv at se, hvordan den udviklede sig og bevægede 

sig på trappen. Hvad gjorde du? Kunne du have 
gjort noget andet? Hvordan endte det?

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Ugens giraf #3: Konflikter – den 
radikale løsning  (1)

En konflikt er jo flere ting. Der findes mange kon-
flikter. For tiden er vi vidner til en konflikt som er 
ret kompliceret. Jeg er sikker på læseren ved hvad 
jeg tænker på. Denne konflikt er i hvert fald ikke 
sådan at afvikle, selvom der forsøges.  Men man 
finder også en typisk problemstilling i denne kon-
flikt, det at der ikke er helt enighed om hvad der 
er konfliktens indhold. Nogle siger det handler om 
religiøse følelser og respekt eller mangel på samme, 
andre siger det handler om ytringsfrihed. Det er 
en meget udbredt årsag til konflikter: at man taler 
forbi hinanden og ikke forstår hinanden.

Hvis man selv konstaterer, at man befinder sig i 
en konflikt og ikke har helt styr på hvorfor, så er 
det godt at spørge den anden konfliktpart: Hvad 
er det jeg har sagt eller gjort, som du er blevet så 
gal over? Derfra kan det være man kan komme til 
at tale sig til rette. I den aktuelle store konflikt er 
jeg ikke sikker på, at alle parter helst ville have 
undgået. Det forekommer mig, at personer og grup-
per på både den ene og den anden side har brugt 
konflikten til at fremme deres egen magt og egne 
politiske agendaer.

Hvad med religionen? Er tidens konflikter ikke 
religiøse? Jo, det er nogle af dem også, men det er 
de især, der hvor religionerne bliver til ideologi. Og 
religion behøver ikke altid være ideologisk.

Kristendommen har gennem tiden ofte være ideolo-
gisk, ofte legitimeret den herskende politiske magt. 
Men der er i kristendommen også klar betoning af  
magtens dæmoni. Afkaldets guddommelighed, med 
Jesus der som Gud selv blev menneske og tjener i 
stedet for at være Gud og hersker. I den forstand 
findes der i kristendommen en radikal recept på, 
hvordan enhver konflikt undgås eller opløses: 
”Vend den anden kind til” eller med andre ord, 
hvis du selv konsekvent til enhver tid vil påtage 
dig  lidelsen og afkald frem for selv at slå og selv 
at kræve din ret, så vil du aldrig  komme i konflikt. 
Denne recept virker unaturlig. Hvis man ser rundt 
i en skolegård eller en børnehave, så ser man noget 
andet. Erfaringen viser også, at den ikke er til at 
gennemføre i stor stil.

Men måske er pointen en anden? Man kunne vende 
det om og sige, at grunden til at du har konflikter 
med andre og måske også med dig selv er, at du 
er bange for at miste dig selv, du er bange for at 
dø og du er bange for at lide. 
Det vil jeg udfolde senere.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst 

(1) Radikale skal her forstås i den oprindelige 
betydning og ikke som forbundet med partiet ”De 
Radikale”

Forum for Eksistens og Videnskab: 
”The Idea of Emergence and 
Theological Anthropology” v. Philip 
Clayton

Lecture by Philip Clayton , Ingraham Professor of 
Theology, Claremont School of Theology.

Response by Niels Henrik Gregersen, Professor of 
systematic Theology, Copenhagen University

The idea of emergence has attracted quite some 
interest in recent philosophy of science, cf. Philip 
Clayton’s recent “Mind & Emergence: From Quan-
tum to Consciousness”, Oxford University Press 
2004. In the lecture, the two philosophical theo-
logians will probe the implications of emergentist 
thinking for understanding human nature includ-
ing its theological aspects. This evening program in 
Copenhagen will continue the discussion of same 
themes in the Boyle Lectures, given by Clayton and 

Gregersen, London February 22, 2006.     
The session will be in English.

Om Philip Clayton: www.meta-library.net/bio/
clayt-body.html 

Tid: 23. februar 2006 kl. 19.00
Sted: Auditorium 1, Købmagergade 46 
Entré: kr. 20,-

Fastelavnsgudstjeneste
Gudstjenesten afholdes i samarbejde med 
sognemedhjælper Randi Tang Nielsen.
Kontakt studenterpræst Nicolai Halvorsen på 
pnh@adm.ku.dk eller 28 75 70 94 for flere oplys-
ninger.

Tid: søndag den 26. februar 2006 kl. 16.00
Sted: Skt. Johannes Kirke, Skt. Hans Torv, 2200 
København N

“Hvide Tirsdag” - et 
hyggearrangement 
om traditioner, faste, forårets højtider mm. 
herunder indtagelse af fastelavnsboller og anden 
”hvid” føde. Hvide Tirsdag er navnet på den sidste 
dag inden fasten begynder; denne dag skal der 
spises godt!

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og medarbejder 
Lise Lotz fortæller, og der vil være mulighed for at 
klippe gækkebreve.

Tid: Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19.30
Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30 

Studiekreds - “Videnskabens 
oprindelse; fra middelalderens 
religiøse ursuppe”

1. Introduktion til hele forløbet. Oversigt over 
historien og de vigtigste brudflader. 
2. Middelalderens skolastiske strid. Ockham som 
den empiriske videnskabs forudsætning. 
3. Renæssancens brydninger Tycho og Bruno 
– hvad var det egentlig, de sagde?
4. Kontroversen om Darwin – hvad var det, som 
gik galt?

Læs mere på hjemmesiden: www.sund.ku.dk/
praest 

Tid: Første gang tirsdag den 28. februar 2006 
kl. 16.15
Sted: Skt. Johannes-gården (lige bag Skt. Johan-
nes Kirke), Blegdamsvej 1B, 1. sal , mødelokale 
K1, 2200 N 

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag. Du er velkom-
men, uanset om du er 100% nybegynder eller en 
erfaren strikker. Vi har pinde og garn, så du kan 
komme i gang. Alle er velkomne! 
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens 
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk 

Studenterpræsten står til rådighed
Præsten står til rådighed som samtalepartner; du 
kan komme anonymt og tale med præsten om det, 
der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. 
Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller 
andet, og det behøver altså hverken at handle om 
tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler 
og der er som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på 
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du 
kan bestille en tid på 28 75 70 94 eller pnh@adm.
ku.dk 

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal 
giftes eller have dit barn døbt.

www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk , mobil 28 75 70 94

INDRE ORGANER



15FASTELAVNSGØGL

Fastelavn er mit navn, 
boller vil jeg have, 
hvis jeg ingen boller får, 
så laver jeg ballade.
 
Boller op, boller ned, 
boller i min mave, 
hvis jeg ingen boller får, 
så laver jeg ballade.
 

SYNG FOR DIN 
FORELÆSER!

INFOBOKS
Sangen “Fastelavn er mit navn” synges af børn, når de er ude at rasle med deres raslebøsse (en dåse med hul i 
toppen til at samle penge ind i) ved fastelavn for at samle penge ind til køb af fastelavnsbollerne

BOLLER MED CREME
Hermed en lækker opskrift på fastelavnsboller med  
creme og chokolade. Eller ikke creme.
God fornøjelse!

Ingredienser: Dej   
35  g. gær
100  g. margarine eller smør
3½  dl. kærnemælk
1  dl. sukker
½  tsk. salt
½  tsk. kardemomme
500  g. mel
   
Fyld   
75  g. margarine eller smør
1  dl. reven kokos
100  g. reven chokolade
1   æggehvide
   
Pynt   
75  g. overtrækschokolade
   Reven kokos
   
   æg til pensling

Først tager I en lille gryde eller 
kasserolle og smelter margarinen deri, hvorefter 
I 
hælder kærnemælken i. Hæld blandingen op i 
en skål og
mærk forsigtigt efter om den kun er lillefinger-
varm. 
Smuldrer gæren i. Rør rundt til gæren er helt 
opløst. 
Hæld så sukker, salt, kardemomme og mel i lidt 
ad gangen
og rør rundt. Dejen skal være blød og smidig. 
Dæk skålen 
til med et viskestykke og lad dejen stå et lunt 
sted til 
hævning i ca. ½ time.Rør imens margarine, kokos 
og chokolade sammen 
med æggehviden. Når dejen er færdighævet, deler 
I den i to lige store portioner. 
Hvert stykke ruller I ud til en stor firkant som I 
deler i 12-15 lige store firkanter. 
På midten af hver firkant lægger I derefter en teske 
med chokoladefyldet, hvorefter I klemmer 
hjørnerne på firkanten sammen over fyldet, så I 
former en bolle. Sæt 
bollerne med sammenføjningerne nedad på en 
plade med bagepapir og lad dem efterhæve i endnu 
½ time. 
Pensl bollerne med sammenpisket æg og bag dem 
i en forvarmet 
ovn ved 225 grader C i 8-10 minutter.Tag 
bollerne 
ud og stil dem på en bagerist, hvor de skal køle 
helt
 af inden de pyntes med smeltet chokolade, som 
I pensler
 ovenpå, hvorefter I til allersidst drysser lidt kokos 
henover. 

FASTALALAVN OG HISTORIEN - UCENSURERET
Navnet, fastelavn kommer fra det plattyske Fasteabend, der betyder fasteaften - aftenen før fasten beg-
ynder. 
I den katolske tid skulle man rense og “spæge” sit legeme til den store påskehøjtid på samme måde som Jesus 
havde gjort , da han opholdt sig i ørkenen i 40 dage.
Derfor måtte man ikke spise kød i fyrre hverdage før Påskedag. Dog behøvede man ikke at faste om sønda-
gen. 

Fastelavn har været fejret i over tusind år.
Før påskefesten skulle man faste i 40 dage, og ugen før fasten holdt man så fastelavnsfest med masser af 
god mad, dans, udklædning og lege.

Fastelavn falder ikke på en bestemt dato, men altid 7 uger før påske. Det kan derfor kun være fastelavn 
mellem d. 1. februar og d. 7. marts.

Fastelavnsriset rummer megen symbolik. 
Man mente, at slagene med riset var med til at sikre frugtbarhed, så det var især unge piger og barnløse, der 
blev pisket med grenbundter til fastelavn.
Når en ung mand mødte en ung pige på gaden, slog han hende med riset. 
Det var også en udbredt skik blandt kærester at rise hinanden, og det var børnenes særlige ret ved fastelavn 
at piske de voksne vågne. 
Prisen for risningen var altid en bolle - deraf kommer traditionen med fastelavnsboller.

Slå katten af tønden
At slå katten af tønden er til gengæld en tradition, der stadig holdes i hævd. 
Det foregår stadig, dels i kvarterer og bebyggelser fastelavnssøndag, dels fastelavnsmandag i daginstitution-
erne, og de fleste børn er også stadig udklædte. 
I gammel tid var det anderledes barsk at slå katten af tønden, for af og til var der en rigtig levende kat inde 
i tønden. 
Katten skulle helst være sort og den symboliserede de mørke kræfter i naturen og i een selv. 
Denne stakkels kat, der blev anset for at være et ondt og djævelsk væsen, som var i ledtog med de onde 
magter, skulle være syndebuk og jages ud af landsbyen. 
Nogle steder skulle katten endda dræbes, når den forvildet tumlede ud af den ituslåede tønde. 
Det havde været en stor fornøjelse for børn og voksne at pine den arme kat. 
Da den selv var ond, skulle den én gang om året mærke ondskaben på sin egen krop. 

Robbie til pigerneUdklædningsinspiration til 
pigerne. Og lidt til drengene
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Til tøndeslagning anbefaler 
Dr. Ege en ordentlig kølle

$
$

jeg elsker fastelavn


