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Det sker i ugen 2008/2009 

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 TLF: 35 32 38 26.
Panum Instituttet, bygn. 02.1.105 
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://mok.dk   Oplag: 1500
Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt 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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk. 

OBS: 
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige 
lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok. 105. Skriv tydeligt hvilket indlæg 
illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efter-
følgende mandag.

-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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.dk“.
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. 
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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 Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
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

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.info

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 
samt ugen før påske. 

Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.dk - indlæg til 
bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: David & Mathias Hvidfelt.

Onsdag: 
  MOK nr 7, årgang 42 udkommer
  Præsten holder diskussionsforum, se s. 4

Torsdag: Præsten holder foredrag se s. 4
  SATS Foredrag om Hovedtraumer, se s. 12
  PMS Psykiatri foredrag, se s. 13

  

Fredag:

Lørdag: PIT Generalforsamling, se  s. 14
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag: SAKS Kursus i GU, s. 12

Denne  redaktion

MOK

69TIMERSBAR
kl. 11:00

kl. 07:00

Se s. 7-10
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En eksotisk dansers 
menstruationscyklus 
spiller sammen med 
hvor meget de tjener. 
De tjener mindre 
under menstruationen 
og kvinder der ikke 
er på p-piller tjener 
mere under ægløsning.

WC-VIDEN
Markus/MOK.red.

I en undersøgelse 
af 46 sabelslugere 
har man fundet ud af 
at sabelslugere har 
større risiko for at 
komme til skade hvis 
de bliver distraheret 

Demokratiske Medicinere arbejder ikke kun med forbedring 
af de nuværende it-systemer på fakultetet, men vi prøver 
også at komme med nye idéer til, hvordan undervisningen 
kan forbedres ved at integrere nye it-værktøjer der, hvor 
de kan bidrage med ekstraværdi.

Vores nuværende projekt er et forsøg med virtuelle pa-
tienter, som nu er ved at få form. Virtuelle patienter kunne 
forbedre vores nuværende case-baserede undervisning ved 

at indgå som forberedelse til de rigtige timer. Kort fortalt er en virtuel patient 
et meget realistisk computerprogram som simulerer en patient. Som studerende 
kan man optage anamnese, udføre objektiv undersøgelse og bestille undersøgelser 
på patienten. Ud fra patientens svar, de kliniske fund og undersøgelseresultater, 
kommer den studerende med diagnose- og behandlingsforslag. Programmet giver 
herefter underviseren feedback til, hvordan de studerende har grebet den aktuelle 
patient an. Dette giver mulighed at tilpasse sin undervisning til de studerendes 
resultater. 
Hvis alle studerende fx diagnosticerer patienten korrekt, kan man hurtigt gå 
videre til næste emne, og undgå undervisning i noget som de studerende allerede 
har forstået. Omvendt kan man også finde huller i forståelsen, som man kan 
fokusere undervisningen på. 

Vi ser flere fordele med virtuelle patienter. For det første giver de alle en lige 
mulighed for at deltage i case-undervisningen, uanset hvor sikker man er på sin 
viden. “SAU-36”-undervisning (hvor der ofte kun er en lille del af de studerende 
der deltager aktivt) kan ved hjælp af virtuelle patienter blive til SAU-1. For det 
andet kunne en databank med mange patienter gøre undervisningen mere klinisk 
relevant, da den automatisk fokuserer undervisningen på patient-cases. For det 
tredje kunne en databank med et stort antal patienter gøre eksamenslæsningen 
mere klinisk og motiverende. Vi tror fx at det giver bedre forståelse at arbejde 5 
forskellige patienter med pneumoni igennem, end at læse en lang liste med alle 
manifestationer for pneumoni. Sidst men ikke mindst, kunne patienterne kunne 
bruges til at gøre undervisningen på bachelordelen mere klinisk relevant. Fx kunne 
en kardiologisk patient bruges i undervisningen i hjertets anatomi og fysiologi. 
 
Målet med virtuelle patienter er selvfølgeligt ikke at erstatte rigtig klinisk under-
visning, hverken klinikopholdene med rigtige patienter eller case-undervisningen. 
Vi ser virtuelle patienter mere som en mulighed for at gøre den nuværende teor-
etiske undervisning bedre og mere klinisk relevant. Programmet med virtuelle 
patienter bliver afprøvet i foråret 2010, selvfølgelig på frivillig basis. Hvis man er 
interesseret i den variant af virtuelle patienter som vi arbejder med, kan man finde 
mere information på: http://websp.lime.ki.se. Vi vil også meget gerne høre kritik, 
forslag og kommentarer til forsøget. Vores adresse er: mail@demokratiskmedicin.
dk

VIRTUELLE PATIENTER GØR OS TIL RIGTIGE LÆGER

STUDENTERPOLITIK

EFTERÅR 2009
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE 43-44
Dag Dato Telefontid Træffetid  Vejleder 
Mandag 19/10 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen   Medicin
Tirsdag  20/10 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin
Onsdag 21/10 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard  Medicin
Onsdag 21/10 1800 – 1900  1500 – 1800  Anine Skibsted  Medicin
Torsdag 22/10 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen Medicin
Torsdag 22/10 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen Medicin
     
Mandag 26/10 1700 – 1800   1400 – 1700  Christina Olesen   Medicin
Tirsdag  27/10 0900 – 1000  1000 – 1100 Jonas Vestergaard Iversen Medicin
Onsdag 28/10 1200 – 1300  0900 – 1200  Theis Skovsgaard  Medicin
Torsdag 29/10 1100 – 1300  0900 – 1100  Jesper Marsner Hansen Medicin
Torsdag 29/10 0900 – 1100   1100 – 1300  Jonas Vestergaard Iversen Medicin
Onsdag 28/10 1800 – 1900  1500 – 1800  Anine Skibsted  Medicin
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning 
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid!

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
Dag  Telefontid Træffetid  Vejleder 
Hver tirsdag 0900 – 1000  1000 – 1200  Eva Maryl  International
Hver torsdag   1000 – 1200  Eva Maryl  International
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, 
som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning 
telefonnummer: 28 75 70 89  telefonnummer: 35 32 75 28  
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk   e-mail: evma@sund.ku.dk   
træffetidslokale er: 9.1.33a   træffetidslokale er: 9.1.27

EKSAMENSDATOER FOR 
11. SEMESTER, E09 ?

RH Derma Øjne ø-n-h
RH1 0712 1512 0912
RH2 0912 0812 1412
RH3 1012 1412 0812
RH4 1712 1612 1012
RH5 1412 0912 1812

KKK Derma Øjne ø-n-h
KKK1 1612 0712 1112
KKK2 1112 1012 1512
KKK3 1512 1712 0712
KKK4 1412 1612 0712
KKK5 1612 1012 0812
KKK6 1012 0712 1712

KKA Derma Øjne ø-n-h
KKA1 0912 1812 1512
KKA2 1512 0812 1112
KKA3 0812 1512 1612
KKA4 1712 0912 1012
KKA5 1812 1112 1412

Mh
Michael Sørensen
Kontorfuldmægtig, Eksamenskontoret
MSO@sund.ku.dk

STYRENDE ORGANERSTUDIEVEJLEDNINGEN

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin
Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II + VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
 
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvar-
lige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.
ku.dk/ 
 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning 18.1.16, tln@sund.ku.dk
3.  semester, bachelor: Pia Keller, bygning 18.1.12, pke@sund.ku.dk 
(TKO: Lili Hansen), lilh@sund.ku.dk
4. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk
5. semester, bachelor: Eva Helsing bygning 12.6.10, evahelsing@mfi.ku.dk
6. semester, bachelor: Lili Hansen bygning 9 .2.01, lilh@sund.ku.dk
1. semester, kandidat: Lone Grøn Lauersen bygning 9 .2.01, lgl@sund.ku.dk
2. semester, kandidat: Lili Hansen bygning 9 .2.01, lilh@sund.ku.dk
9. semester, kandidat: Henriette Gulløv bygning 9 .2.01, hegu@sund.ku.dk
10. semester, kandidat: Dortea Koldborg Jepsen bygning 9 .2.01geje@sund.ku.dk
11. semester, kandidat: Anna-Lise Lindahl bygning 9 .2.01 alin@sund.ku.dk
12. semester, kandidat: Hanne Ritter Nørgaard bygning 9 .2.01 harn@sund.ku.dk



4 STUDIETILBUD

VKO KURSUS I RYG- OG LEDUNDERSØGELSE
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 18. november kl. 9.00 – 15.00.

TILMELDING
Tilmelding til Marianne Kejlaa muk@rh.regionh.dk senest 
d. 9. november 2009
Kurset kræver bestået bacheloruddannelse (fra 7. semes-
ter) for at deltage.

BESKRIVELSE
VKO kurset i ryg og perifer ledundersøgelse er et hands-
on kursus, hvor undersøgelse af ryg og perifere led gen-
nemgås i praksis. 

Undervisning i rygundersøgelse varetages af reumatolog. I 
vil i grupper på to skulle undersøge hinanden. Det betyder, 
at du skal være klædt på til at være afklædt! 

Undervisning i undersøgelse af perifere led varetages af 
patientinstruktører. En Patientinstruktør er en patient, 
der er certificeret til at kunne undervise i ledundersøgelse 
og i daglig-dagen med gigt. Patientinstruktørerne bruger 
deres eget liv og led som eksempel. Du får derfor mulighed 
for i mindre grupper dels at undersøge led med gigtforan-
dringer, dels høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en 
professionel undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Karen Lisbeth Faarvang
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Marianne Kejlaa tlf. 35 45 5458

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, Gigtforeningen og reumatologisk overlæge 
Karen Lisbeth Faarvang.

44
ÅBNINGSTIDER MIKROSKOPISK 

STUDIESAL EFTERÅR 09
Oktober    Teknisk Assistent: Demonstrator:
 20. 15 - 19 Irfan  -
 29. 16 - 20 Stine -
November    
 05. 16 - 20 Stine -
 10. 15 - 19 Irfan -
 17. 15 - 19 Irfan -
 19.  16 - 20 Birgitte -
 23. 15 - 21 Stine -
 24. 14 - 20 Irfan 14-17
 27. 15 - 21 Stine -
 30. 8 - 14 Irfan 10-14
December    
 02. 11 - 19 Stine 12-17
 03. 11 - 17 Birgitte 10-14
 07. 8 - 14 Irfan 10-14
 09. 14 - 22 Stine 14-19
 10. 14 - 18 Birgitte -
 11. 14 - 17 Birgitte 13-17
 14. 13 - 21 Stine 13-17 Irfan 17-21 14-20
 15.  15 - 21 Stine 16-20
 15.    2. sem skriftlig 
 16.    2. Sem Spotprøve 
Januar      
 04. 16 - 20 Irfan 16-20
 05.    3. Sem Spotprøve 

      

dringer, dels høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en 
professionel undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Karen Lisbeth Faarvang
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Marianne Kejlaa tlf. 35 45 5458

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, Gigtforeningen og reumatologisk overlæge 
Karen Lisbeth Faarvang.

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 43, 2009
Check vores hjemmeside på studenterpraesterne.ku.dk; 
her kan du læse om vores mange aktiviteter og tilbud.

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk medar-
bejder Lise Lotz

Føljeton: Bibelske nøgletal – Religionen og 
tallene
Afsnit VI – Tre (part II)

en, to, tre …
Som Lise skrev i sidste afsnit, så ligger det nu til mig at 
fortælle om det særlige kristne 3 tal, nemlig treenigh-
eden. Det mærkværdige udsagn, at Gud selv er både 
tre og en. 

Mange undrer sig sikkert over hvorfor man dog skulle 
komplicere en sag på den måde. Ville det ikke være meget 
nemmere blot at have en Gud, der var en og identisk 
med sig selv, hel og udelelig osv. Og jo, måske virker 
det nemmere for os, men ser man historisk på det, så er 
treenigheden ikke en del af problemet, men løsningen på 
en række problemer. 

Kristendommen er jo særlig ved at den hævder at men-
nesket Jesus er Gud søn og dermed selv Gud. Alligevel 
taler Jesus selv om Gud, som sin far i himlen. Og i Det ny 
Testamente berettes også om, hvordan Guds ånd kommer 
over disciplene i det, der senere skulle blive kendt som 
pinsen (den hedder pentecost på engelsk, men det er i 
virkeligheden græsk og betyder ”halvtredsindstyvende” 
nemlig dag efter påske).  

På denne måde har man allerede både Gud som fader, søn 
og Helligånd, hvilket også hurtigt bliver en formelagtig 
måde at benævne Gud på.  Senere da den kristen kirke 
vokser, bliver det nødvendigt at koble de bibelske tanker 
og forestillinger om Gud med den græske filosofi. Det er 
ikke nemt. 

At tale om Gud som menneske er for det første helt hå-
bløst, da Gud må være evig og udelelig og uforgængelig. 
Og der opstår en række teologier hvor man nedtoner el-
ler helt afviser at Jesus skulle være Gud. En af de mest 
indflydelsesrige var arianismen (opkaldt efter biskop 
Arius 256-336), der netop hævdede at sønnen var skabt af 
faderen og dermed ikke besiddende et evigt endsige gud-
dommeligt væsen. Arius lære blev fordømt på kirkemødet 
i Nikæa i 325, hvor man også vedtog den nikænske 
trosbekendelse, der netop stadfæster at ”Sønnen er født 
ikke skabt, af samme væsen som Faderen”.  Men hvad 
betyder alt dette og hvorfor er det vigtigt? 

Ja, det kan man læse mere om på vores blog – eller man 
komme forbi præsten og spørge eller satse på at det kom-
mer for en dag i en senere klumme. 

    

Nicolai Halvorsen, 
studenterpræst

Husk: Semester-
føljetonnen kan også 
læses på vores blog: 
http: / /ku-praest.
blogspot.com/ 

Fredag i SMiK

12:15 Fredagsgud-
stjeneste     
1 3 : 0 0  F r e d a g s -
frokost 
15:00 Brætspil efter 
frokost (næste gang 
fredag den 23. okto-
ber)

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 12.15 i 
Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fredagsgudstjenesterne 
er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt studerende 
prædiker.
 
Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

Hvorfor skal Gud være tre og én?

Den kristne Gud er bestemt som den treenige Gud. Fader, 
Søn og Helligånd. Denne forståelse af Gud går tilbage til 
Det nye Testamente, men bliver for alvor fastlagt i det 
4. og 5. århundrede. 
  
For mange både den gang og nu er det er absurd idé, at 
Gud skulle være tre og en på samme tid. Derfor er det 
relevant at spørge, hvad meningen er? Og selvom det 
måske var relevant dengang, er det så stadig en bære-
dygtig forestilling? 
  
Bortset fra indvendingen at treenighedslæren er ufor-
ståelig, så er der også spørgsmålet om Guds køn. Det 
maskuline dominerer unægtelig og hvad med det kvin-
delige? Er Helligånden en kvinde? Alle disse spørgsmål 
- og sikkert en del flere – vil vi diskutere i en afslappet og 
hyggelig atmosfære. Selvom emnet er svært vil vi forsøge, 
at gøre det tilgængeligt. 
  
Onsdagene 23/9; 7/10; 21/10; 18/11; 2/12 – kl. 15.15-17.00  
i lokalerne i St. Kannikestræde 8, 1. Sal

Foredrag: Fin de Siècle Wien v. Jørgen I. 
Jensen

Interessen for århundredskiftets Wien har været i støt 
stigning siden 60’erne. Hvorfor er vi så fascinerede af 
”Verden af i går”? Er det, fordi den også er blevet ’verden 
af i morgen’ – for Mahlers, Freuds og Gustav Klimts Wien 
har aldrig været så påtrængende som nu.

Dato: torsdag 22. oktober 2009 
Tidspunkt: 20:00 - 22:00 
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, 1112 Køben-
havn K 

StudenterMenigheden i København (SMiK) er på 
Facebook
Meld dig ind i gruppen og bliv holdt orienteret om ak-
tiviteter mv.

Studierejse til Wien

Vi har sammensat et program, der sikrer, at vi kommer 
omkring alle ”must-see-attraktioner”, men der vil også 
være mulighed for ”fri leg” i den smukke by.

Tid: 1.-7. november 2009
Pris: kr. 2350,- (inkl. busrejse, ophold m. morgenmad, 
ViennaCard) 

Hvis du er hurtig kan du stadig nå det…

Info om tilmelding mm. på http://studenterpraesterne.
ku.dk 

- - - - -

Studenterpræsten står til rådighed for personlige 
samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller 
bestil en tid.

www.studenterpraesterne.ku.dk
pnh@adm.ku.dk / 28 75 70 94
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VKO KURSUS I RYG- OG LEDUNDERSØGELSE
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU): d. 18. november kl. 9.00 – 15.00.
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der er certificeret til at kunne undervise i ledundersøgelse 
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for i mindre grupper dels at undersøge led med gigtforan-
dringer, dels høre og tale om at leve med gigt.

FORMÅL
Formålet med kurset er, at kursisterne kan udføre en 
professionel undersøgelse af ryg og perifere led.  

UNDERVISERER
Reumatolog Karen Lisbeth Faarvang
Patientinstruktørleder Connie Ziegler
Patientinstruktører

KONTAKTPERSON 
Sekretær Marianne Kejlaa tlf. 35 45 5458

Kurset er udviklet i samarbejde mellem CEKU, Gigtforeningen og reumatologisk overlæge 
Karen Lisbeth Faarvang.

TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 43, 2009
Check vores hjemmeside på studenterpraesterne.ku.dk; 
her kan du læse om vores mange aktiviteter og tilbud.

Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk medar-
bejder Lise Lotz

Føljeton: Bibelske nøgletal – Religionen og 
tallene
Afsnit VI – Tre (part II)

en, to, tre …
Som Lise skrev i sidste afsnit, så ligger det nu til mig at 
fortælle om det særlige kristne 3 tal, nemlig treenigh-
eden. Det mærkværdige udsagn, at Gud selv er både 
tre og en. 

Mange undrer sig sikkert over hvorfor man dog skulle 
komplicere en sag på den måde. Ville det ikke være meget 
nemmere blot at have en Gud, der var en og identisk 
med sig selv, hel og udelelig osv. Og jo, måske virker 
det nemmere for os, men ser man historisk på det, så er 
treenigheden ikke en del af problemet, men løsningen på 
en række problemer. 

Kristendommen er jo særlig ved at den hævder at men-
nesket Jesus er Gud søn og dermed selv Gud. Alligevel 
taler Jesus selv om Gud, som sin far i himlen. Og i Det ny 
Testamente berettes også om, hvordan Guds ånd kommer 
over disciplene i det, der senere skulle blive kendt som 
pinsen (den hedder pentecost på engelsk, men det er i 
virkeligheden græsk og betyder ”halvtredsindstyvende” 
nemlig dag efter påske).  

På denne måde har man allerede både Gud som fader, søn 
og Helligånd, hvilket også hurtigt bliver en formelagtig 
måde at benævne Gud på.  Senere da den kristen kirke 
vokser, bliver det nødvendigt at koble de bibelske tanker 
og forestillinger om Gud med den græske filosofi. Det er 
ikke nemt. 

At tale om Gud som menneske er for det første helt hå-
bløst, da Gud må være evig og udelelig og uforgængelig. 
Og der opstår en række teologier hvor man nedtoner el-
ler helt afviser at Jesus skulle være Gud. En af de mest 
indflydelsesrige var arianismen (opkaldt efter biskop 
Arius 256-336), der netop hævdede at sønnen var skabt af 
faderen og dermed ikke besiddende et evigt endsige gud-
dommeligt væsen. Arius lære blev fordømt på kirkemødet 
i Nikæa i 325, hvor man også vedtog den nikænske 
trosbekendelse, der netop stadfæster at ”Sønnen er født 
ikke skabt, af samme væsen som Faderen”.  Men hvad 
betyder alt dette og hvorfor er det vigtigt? 

Ja, det kan man læse mere om på vores blog – eller man 
komme forbi præsten og spørge eller satse på at det kom-
mer for en dag i en senere klumme. 

    

Nicolai Halvorsen, 
studenterpræst

Husk: Semester-
føljetonnen kan også 
læses på vores blog: 
http: / /ku-praest.
blogspot.com/ 

Fredag i SMiK

12:15 Fredagsgud-
stjeneste     
1 3 : 0 0  F r e d a g s -
frokost 
15:00 Brætspil efter 
frokost (næste gang 
fredag den 23. okto-
ber)

Hver fredag i semesteret er der gudstjeneste kl. 12.15 i 
Trinitatis Kirke ved Rundetårn. Fredagsgudstjenesterne 
er korte gudstjenester, hvor hovedsagligt studerende 
prædiker.
 
Efter gudstjenesten er der frokost i Studentermenigh-
edens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. og alle er 
velkomne. Pris 15 kr. 

Hvorfor skal Gud være tre og én?

Den kristne Gud er bestemt som den treenige Gud. Fader, 
Søn og Helligånd. Denne forståelse af Gud går tilbage til 
Det nye Testamente, men bliver for alvor fastlagt i det 
4. og 5. århundrede. 
  
For mange både den gang og nu er det er absurd idé, at 
Gud skulle være tre og en på samme tid. Derfor er det 
relevant at spørge, hvad meningen er? Og selvom det 
måske var relevant dengang, er det så stadig en bære-
dygtig forestilling? 
  
Bortset fra indvendingen at treenighedslæren er ufor-
ståelig, så er der også spørgsmålet om Guds køn. Det 
maskuline dominerer unægtelig og hvad med det kvin-
delige? Er Helligånden en kvinde? Alle disse spørgsmål 
- og sikkert en del flere – vil vi diskutere i en afslappet og 
hyggelig atmosfære. Selvom emnet er svært vil vi forsøge, 
at gøre det tilgængeligt. 
  
Onsdagene 23/9; 7/10; 21/10; 18/11; 2/12 – kl. 15.15-17.00  
i lokalerne i St. Kannikestræde 8, 1. Sal

Foredrag: Fin de Siècle Wien v. Jørgen I. 
Jensen

Interessen for århundredskiftets Wien har været i støt 
stigning siden 60’erne. Hvorfor er vi så fascinerede af 
”Verden af i går”? Er det, fordi den også er blevet ’verden 
af i morgen’ – for Mahlers, Freuds og Gustav Klimts Wien 
har aldrig været så påtrængende som nu.

Dato: torsdag 22. oktober 2009 
Tidspunkt: 20:00 - 22:00 
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, 1112 Køben-
havn K 

StudenterMenigheden i København (SMiK) er på 
Facebook
Meld dig ind i gruppen og bliv holdt orienteret om ak-
tiviteter mv.

Studierejse til Wien

Vi har sammensat et program, der sikrer, at vi kommer 
omkring alle ”must-see-attraktioner”, men der vil også 
være mulighed for ”fri leg” i den smukke by.

Tid: 1.-7. november 2009
Pris: kr. 2350,- (inkl. busrejse, ophold m. morgenmad, 
ViennaCard) 

Hvis du er hurtig kan du stadig nå det…

Info om tilmelding mm. på http://studenterpraesterne.
ku.dk 

- - - - -

Studenterpræsten står til rådighed for personlige 
samtaler

Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 
13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller 
bestil en tid.

www.studenterpraesterne.ku.dk
pnh@adm.ku.dk / 28 75 70 94

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag:
kl. 9.30 - 12.30 & 13.00 - 15.00
Torsdag:
kl. 13.00 - 18.00

FADLs Repræsentantskab 2009-2010

Ny udgave af Medicin.dk - Kittelbogen
Primo november måned 2009 kommer 
der en ny 2010-version af såvel Medicin.
dk (Lægemiddelkataloget) som Medicin.
dk - Kittelbogen. Medicin.dk udleveres 
gratis 1 gang i løbet af studiet fra 5. seme-
ster, mens Kittelbogen udleveres 2 gange 
fortrinsvis til 7. og 9. semester.

Bøgerne udleveres i FADLs Sekretariat på 
Blegdamsvej 26.

Det sker i FADL

» 20. okt: Repræsentantskabsmøde

Sundhedsstyrelsen har på et 
pressemøde orienteret om, hvem der 
vil blive tilbudt en af de 3,1 mio. doser 
vaccine mod H1N1, Danmark har 
indkøbt. De indkøbte doser dækker 
vaccination af 1,55 mio. danskere.

Sundhedsstyrelsen forventer at kunne 
tilbyde vaccine til sundhedspersonale 
fra medio december. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler 
vaccination til tre grupper:

Risikogrupper – diabetikere, 
personer med KOL, svært 
overvægtige m.fl  . – i alt 750.000 
personer

Sundheds- og plejepersonale –  i alt 
270.000 personer 

Personer i nøglefunktioner, fx 
brandfolk, elforsyning – i alt 100.000 
personer 

Alle FADL-vagter i hospitalsvæsenet 
vil blive tilbudt vaccination Tilbuddet 
gælder også alle studerende i klinik. 
Det er Regionerne, der vil forestå 
vaccinationen. 

•

•

•

Sygehuse vaccinerer eget personale
Sygehusene vil selv stå for vaccination 
af sit personale, mens risikopatienter 
skal vaccineres hos de praktiserende 
læger. Kommunalt ansatte vil få deres 
stik hos læge eller vaccinationsfi rma, og 
de respektive arbejdsgivere skal sørge 
for, at samfundets nøglepersoner bliver 
vaccineret. H1N1 vaccinen gives af to 
omgange. 

Vaccination fra november
Sundhedsstyrelsen får ikke alle doser 
leveret på en gang. De håber, at kunne 
vaccinere kronikere under 65 år og 
sundhedspersonale med kontakt til 
sårbare patienter fra begyndelsen af 
november. 

Resten af kronikerne og 
sundhedspersonalet, herunder 
fl ertallet af FADL-medlemmer, vil højst 
sandsynligt først få tilbudt vaccine 
fra medio december, idet det er 
svært at få vaccinen hjem. Personer i 
nøglefunktioner kommer med i tredje 
bølge fra årsskiftet.

FADL-medlemmer får tilbudt H1N1-vaccine

Dagen efter FADLs Generalforsamling den 1. oktober var 
der frist for opstilling til FADLs Repræsentantskab, som 
er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet 
fastsætter blandt andet kontingentet for Københavns 
Kredsforening, vedtager instrukser og vedtægter og har det 
overordnede ansvar for foreningens budget. 

På foreningens første konstituerende møde bliver det fast-
lagt, hvem der bliver foreningens formand, suppleanter og 
reelle medlemmer af Repræsentantskabet.

I foreningsåret 2009/2010 består 
Repræsentantskabet af følgende personer:

Når du tilmelder dig et af FADLs lægevikarkurser, skal du huske, at du skal betale kursusaf-
giften SENEST 7 dage fra tilmelding. Vær opmærksom på, at der ved bank-overførsel kan gå 
op til 2 dage, før pengene går ind til FADL. Vi refunderer ikke kursusbeløbet, og det er ikke 
muligt at bytte plads med kursister på andre hold.

Det er desuden vigtigt at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage, også selvom du 
kun står på venteliste til et kursus. 

Tilmelding til Lægevikarkurser

Troels Dolin
Morten Andresen 
Jesper Rydberg
Rune Hasselager
Kristian Jauho
Naja Zenius Jespersen
Jannie Pedersen
Ida Liebe Bentsen
Cæcilie Trier Sørensen
Lærke Kristine Kyhl
Ahmad Hamada
Christian Dobrzanski

Kristin Steinthorsdottir
Gitte Aabye Sørensen
Mathias Melgaard Hansen
Anders Bech Jørgensen
Benjamin Sneider 
Kasper Kjær Gasbjerg
Frederik Tebering
Asbjørn Hasselager
Gitte Hedermann Pedersen
Jon Egelund Jensen
Jonas Olsen

Hvad skal du stemme til regionsvalget?
FADL arrangerer vælgermøde op til valget i november.
Vælgermødet fi nder sted i Lundsgaard 
auditoriet 4. November fra 17-19.

Kom til vælgermøde og gå politikerne fra de 
forskellige partier på klingen.

Vi glæder os til at se jer.
FADL

KREDSFORENINGEN
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FORSØGSPERSONER 
SØGES
Til belysning af evnen til 
smagsdifferentiering mellem Grøn 
Tuborg og Ceres Pilsner.

Mandlige og kvindelige forsøgsdeltagere søges til 
forsøg, der skal afklare en hidtil udokumenteret 
hypotese om der kan smages forskel på Royal og 
Tuborg pilsner. 
Forsøget vil indebære du vil skulle drikke to øl 
(33cl), herefter afghives dit bud på differentier-
ing. Studiet sigter mod publicering i anerkendt 
tidsskrift. 
Sted: 
Studenterklubben, fredag d.23. okt  kl 18-21. 
Der forventes ingen smerter ved forsøget, men der 

må forventes et økomisk tab på 20kr.
Ulempegodtgørelse: Du kan indtage to øl. 

Mvh
Bjarke Medici og Mikael Henriksen
Institut for rationel ølterapi.
Panum institutet, bygn. 9.01.32

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 9.00-16.00
Torsdag: kl. 9.00–18.00 Fredag: kl. 9.00-14.00

EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)  cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

A N N O N C E R

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2. sal, 
2200 København N

NYT HOLD 

HOLD 1303 – BBH 
AKUTMEDICINSK 
AFDELING (AMA)

På holdet kan du lære, eller vedlige-
holde, kliniske færdigheder som f.eks. 
venfl on anlæggelse og blodprøvetagn-
ing. Og yderligere får du et indblik 
i de hyppigste sygdomme der fører 
til indlæggelse på en akutmedicinsk 
afdeling. Så hvis du er indstillet på det 
er det en god mulighed for at optræne 
dit kliniske blik.

Holdet skal dække nattevagter 
alle ugens dage året rund. 

Arbejdet går ud på at hjælpe til og 
aflaste det faste personale, hvilket 
betyder afvekslende arbejdsopgaver. 
Da det er en akut afdeling er der af og 
til travlt, derfor er det at foretrække at 
du er selvstændig, ansvarlig, fl eksibel 
og opsøgende.

For at kunne deltage i holdarbej-
det skal du leve op til følgende:

Min. 300 SPV-timer (gerne fl ere)
Min. tage 4 vagter pr. måned
Have et gyldigt akkrediteringskort

Løn: SPV Holdløn
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. 
oktober 2009 kl. 10.00 via www.
fadlvagt.dk – København – for med-
lemmer – tilmelding til hold – mærket 
”Hold 1303”

Har du spørgsmål er du velkom-
men til at kontakte Gry Orkelbog 
tlf. 35245402

•
•
•

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 1 NYT 
HOLDMEDLEM

Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejd-
stiden er 8-14 i weekender og på alle helligdage. 
Det er et stort plus, at vi altid er 6 på arbejde 
samtidigt. Der er et godt sammenhold/samar-
bejde indbyrdes og med de øvrige ansatte på 
afd. 3011. 

Krav:
Du skal have/kunne:

Min. 300 SPV-timer
Være på holdet i mindst 1 år.
Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – incl. 
sommer og i eksamensperioder.
Deltage i et introduktionsmøde om og på 
RH´s afd. 3011 i november (typisk mellem 
kl. 14 og 16)
Deltage i holdmødet, der ligger i december 
på afd. 3011 på RH i kaffestuen
Tage ansvar og vide at det at arbejde på hold 
kræver dedikering (holdånd)
Et gyldigt akkrediteringskort
Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af no-
vember
Ansættelse pr. 1. november 2009

Stikkererfaring eller anden relevant erfaring er 
en fordel, men ikke noget krav.
Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduk-
tionsmøde
Løn: SPV-holdløn.
Ansøgningsfrist torsdag d. 22. oktober kl. 10.00 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmeld-
ing til hold – Mærket ”1602”

Spørgsmål kan rettes til holdleder Betina Palm 
60116491 eller talika8@ofi r.dk 

•
•
•

•

•

•

•
•

•

VT-HOLD 4402 SØGER NYE VENTILATØRER TIL 
THORAXKIRURGISK INTENSIV AFDELING 4141 PÅ 
RIGSHOSPITALET

Afd. 4141 en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, hoved-
sagelig coronar bypass- og klapopererede patienter. Desuden behandles lunge- 
og oesophaguskirurgiske patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter 
samt børn opereret for kongenitte hjertefejl. Da vi er et fast hold, der oplæres 
i afdelingens rutiner, kan man arbejde mere selvstændigt og bevæge sig mere 
frit til og fra den eller de patienter, man er tilknyttet. Vi arbejder sammen med 
sygeplejerskerne, men under deres ansvar.

Vi er i alt ca. 25 ventiler, der dækker alle aften- og nattevagter samt dagvagter 
i weekenden. Vi er næsten altid 2 ventiler på arbejde samtidigt. Vi er et socialt 
velfungerende hold og kender alle hinanden, hvilket gør det let at bytte vagter. 
Vi dækker som hold vores egen sygdom med bagvagtsordning, men den bliver 
pt. sjældent anvendt mere end 2 gange pr. mdr.!  Vi holder nogle gode holdmidd-
age, og nogle endnu bedre fester. 

Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, udstyr og rutiner, 
der præger vagterne, er det nødvendigt med en grundig oplæring. Fordelen 
er, at man lærer en masse. 

Ansættelsen indebærer derfor:
4 lønnede følgevagter i december.
8 vagter pr. md. de første 3 måned + 1 ekstra vagt (i alt 25 vagter)
min. 6 vagter pr. måned resten af det første år
min. 4 vagter pr. måned efter det første år

Hvis du søger holdet, forventer vi, at du:
kan ventilere, suge og trække en A-gas
har overstået dine 12 bindingsvagter som ventilatør
er nysgerrig, lærevillig og mødestabil
bliver på holdet min.1år

Vi søger nye ventilatører til at tage selvstændige vagter fra 1. januar.
Ansøgningsfristen er 1. november 2009 kl.10.00. 

Yderligere info fås hos holdleder: Solveig Kärk, solveigkark@stud.ku.dk eller 
40461795.

Ansøgningen skal udfyldes på vagtbureauets hjemmeside: www.fadlvagt.dk 
under ”For medlemmer” – ”Ledige hold” – ”Tilmelding til hold”.

•
•
•
•

•
•
•
•

VAGTBUREAUET

SiLD og SNAPSEBAR

For 4. år i træk 
t i l byder  Pan -
umssnapselaug 
muligheden for 
at forkæle ganen 
med et stykke 
højtbelagt silde-
bord og hjem-
melavet snaps. 

Til maden vil panumkoret underholde 
med prægtige snapseviser fra både ind- og 
udland. 
En oplagt måde at starte dette års 69-timers, 
og gå julefrokost sæsonen i møde.

www.panumssnapselaug.dk
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69timersbar er en årlig tilbagevendende begivenhed 
hvor studenterklubben på panum holder åbent i 69 
timer. Det har i de sidste 11 år ligget i weekenden 
hvor der skiftes tilbage til vintertid. Det betyder at 
der er åbnet fra klokken 11 torsdag formiddag og det 
lukker igen klokken 7 søndag. I løbet af de 69 timer vil 
der være 105 forskellige temabarer og 11 optrædener 
på scenen. I nogle tidsrum er der 4 barer åbne mens i 
de tidlige morgentimer er der kun 1 bar åben. 

Døren er åben alle 69timer for studerende på det 
sundhedsvidenskabelige fakultet mens den for 
gæster af de studerende ikke er åben i tidsrummet 
00-07. 

For 11 år siden var 69timersbar en hyldest til den 
lange fredagsbar som der havde 3 år jubilæum. 
Dengang var der turneringer, i klassikere som Com-
madore 64 og bodfodbold, og der blev også set film, 
som American History X om aftenen. 

I år har vi skiftet turneringerne ud med events som 
bulgarsk bryllup, boxe-barmave-bar og tragtebar 
mens vi har skiftet American History X ud med op-
trædender som Geo, Taco Laco og Turboweekend.

I år har ligesom nogle af de foregående år lavet et 

armbånd man kan 
tage på når man 
kommer torsdag 
formiddag og hvis 
man forlader ste-
det i løbet af de 69 
timer så bliver det 
klippet af. Men 
hvis det lykkes 
en at være der 
alle 69 timer vil 
man blive hædret 
af alle studerende 
på Panum som en 
helt. 

Interessen for 69timersbar har eskaleret og det 
vigtigste: 
Husk altid at have det samme med som hvis du skulle 
på weekendtur. Du ved aldrig hvornår du slipper fra 
studenterklubben igen og hvis du nu skulle ende med 
at vågne op fredag morgen og skal til dissektion er det 
aldrig godt at lugte af en blanding af bræk og tis.

Markus/MOK.red.

God råd til førstegangs 69'eren:
Erstat din beklædning med 
vitawrap da det er lettere at 
tørre af
Husk altid at sætte vækuret så 
du ikke mister morgendissektion 
om fredagen.
Husk de 3 p'er: penge, p-piller 
og pesar
Få fat i et program så du ved 
hvad du skal se!

•

•

•

•

Torsdag� Lillebar� Storebar� Køsser� Scenen� Mobil�bar� Atriumgården�

11.00�� �� Åbningsreception� �� �� �� ��

12.00�� Jyde�bar� Absolute�music�bar�� Jazz�bourbon�bar�� �� �� ��

13.00�� Jyde�bar� Absolute�music�bar� Jazz�bourbon�bar� �� �� ��

14.00�� Tosset�teselskab� Giro�413�� Lille�tiger�bar�� �� �� ��

15.00�� 68�bar� Giro�413� Lille�tiger�bar� �� Elgebar�� ��

16.00�� �� Ballade�bar�� Sild�og�snapse�bar�� Revy�� Elgebar�� ��

17.00�� �� Ballade�bar� Sild�og�snapse�bar� Revy� Find�Holger�Kæl�for�køen�� Grill�gruppen��

18.00�� Mariehøne�bar� Pirat�bar�� Tyroler�bar�� �� Find�Holger�Kæl�for�køen� Grill�gruppen�

19.00�� Mariehøne�bar� Pirat�bar� Tyroler�bar� �� Find�Holger�Kæl�for�køen� Grill�gruppen�

20.00�� RIGTIG�MANDe�bar�� SambaBar�� Tyroler�bar� �� Kompliment�bar�kæl�for�køen�� Grill�gruppen�

21.00�� RIGTIG�MANDe�bar� SambaBar� Red�lightdistrict�� �� Kompliment�bar�kæl�for�køen� Tragtbar��

22.00�� Balkan�flash'n'trash� Bring�it�on�bar�� Red�lightdistrict� Tako�Lako�� Guldfiskbar�� Tragtbar�

23.00�� Balkan�flash'n'trash� Bring�it�on�bar� Full�Moon�Party���Koh�Phangan�� Tako�Lako� Guldfiskbar� ��

24.00�� BøsseBar�� MJ�Bar���This�is�it!�� Full�Moon�Party���Koh�Phangan� DJ�Morten�Lund�� Bulgarsk�bryllup�� ��

01.00�� BøsseBar� MJ�Bar���This�is�it!�� Full�Moon�Party���Koh�Phangan� DJ�Morten�Lund� �� ��

02.00�� Fransk�stuepige�� Dirty�nurse�� Stewardessebar�� DJ�Morten�Lund� �� ��

03.00�� Fransk�stuepige� Dirty�nurse� Stewardessebar� DJ�Morten�Lund� �� ��

04.00�� �� Blue�man�group�� Too�cool�for�school�� �� �� ��

05.00�� �� Blue�man�group� Too�cool�for�school� �� �� ��

06.00�� �� �� �� �� �� ��

� �

TIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBAR

Fredag� Lillebar� Storebar� Køsser� Scenen� Mobil�bar� Atriumgården�

7.00�� �� �� �� �� �� ��

08.00�� �� �� �� �� �� ��

09.00�� �� Morgenbar�� �� �� ��

10.00�� OLK�bar�� Morgenbar� �� �� ��

11.00�� OLK�bar� Vagt�på�Panum�bar�� �� �� ��

12.00�� FADL�formandsbar�� Vagt�på�Panum�bar� �Queen�bar� �� Twisterbar�� ��

13.00�� FADL�formandsbar� Top�Gun�bar�� Børnefødselsdagbar�� �� Twisterbar� ��

14.00�� Kaffebar�� Top�Gun�bar� Børnefødselsdagbar� Boxe�Bar�Mave�bar�� Lagerbar��

15.00�� Kaffebar� Top�Gun�� Hobbitbar� EM�1992�� Boxe�Bar�Mave�bar� Lagerbar�

16.00�� Fejlbar�� Hobbitbar� EM�1992� Boxe�Bar�Mave�bar� Waah!�Farlig�tiger�bar�� Lagerbar�

17.00�� Fejlbar� Hobbit Red�Neck�bar� EM�1992� Boxe�Bar�Mave�bar� Waah!�Farlig�tiger�bar� Grillbar��

18.00�� Lonebar�� Red�Neck�bar�� Irsk�bar�� Videnskabsbar�� Grillbar�

19.00�� Lonebar� Red�Neck�bar� Irsk�bar� Videnskabsbar� Grillbar�

20.00�� Glowstick�Raveparty�� Okkultbar�� Irsk�bar� Dokkedal�og�Dixen�� �� Grillbar�

21.00�� Glowstick�Raveparty� Okkultbar� Nam�bar�� Dokkedal�og�Dixen� �� ��

22.00�� Bar´�kattebar�� Er�du�også�sådan�lidt� Nam�bar� Dokkedal�og�Dixen� Gøglerne�fra�floden�Prutz� ��

23.00�� Bar´�kattebar� latino?�bar� Nam�bar� Flash�Kobra�� Gøglerne�fra�floden�Prutz� Chemisebar��

24.00�� Det�bar'�sex�� Østbar�� Rub'�A�Dub�� Flash�Kobra� Gøglerne�fra�floden�Prutz� Chemisebar�

01.00�� Det�bar'�sex� Østbar� Rub'�A�Dub� DJ�MC�GLÖGG�� �� ��

02.00�� LOLkat�bar�� Paradise�Hotel�bar�� Technobar�� DJ�MC�GLÖGG� �� ��

03.00�� LOLkat�bar�� Paradise�Hotel�bar� Technobar� DJ�MC�GLÖGG� �� ��

04.00�� �� Grønlænderbar�� Technobar� �� �� ��

05.00�� �� Grønlænderbar� �� �� �� ��

06.00�� �� �� �� �� �� ��

� �

Program
Torsdag

Fredag

Introduktion Boxe-barmave-bar
De sidste år, til 69-timersbar, har det 
helt sportslige trækplaster været Tour 
De France, men grundet for meget dop-
ing og for lidt økonomisk opbakning 
fra sponsorer er det blevet lukket ned. 
Derfor lancerer vi i år BOXE-BAR-
MAVE-BAR

Kom klokken 15:30 
fredag og se 4 hold a' 
fire deltagere kæmpe 
om at blive Panum 
mestre i druk, spisn-
ing og showof.

Hvis du vil være 
sikker på at komme ind så kom omkring 
en time før og få en lille skid på.
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BOXE BAR
 Michael Buffers’

De sidste år, til 69-timersbar, har det helt sportslige trækplaster været 
Tour De France, men grundet for meget doping og for lidt økonomisk 
opbakning fra sponsorer er det blevet lukket ned. Derfor lancerer vi i 
år Michael Buffers’ BOXE BAR. 

Boxeturneringen består af knald eller fald kampe mellem to hold ad gangen. 
Hvert hold skal have én boxer og én træner. Disse skal efter tur kæmpe mod et 
andet hold.

I trænernes dyst skal de to holds trænere konkurrere med deres taktiske evner ved 
at drikke shots af forskellig art. Den træner der har bedst taktisk snilde og dermed kan 
drikke fl est shots, vinder det antal shots han kan drikke fl ere end konkurrenten. Disse skal 
bruges som taktisk element under boxernes fi ght. Trænernes dyst stopper når alle shots er drukket eller 
hvis en træner opgiver eller brækker sig.

Derefter går boxerne i ringen. Deres kamp består af tre runder hvor de ganske enkelt skal se hvem der 
hurtigst kan bunde øl. Inden boxerne går i gang må den vindende træner tilføje de ekstra shots i form 
af Fernet Branca® i modstanderens øl. Shotsene kan hældes i den samme øl og dermed give en stærk-
ere bismag af Fernet Branca® eller fordeles udover fl ere øl. Den boxer der vinder fl est runder har vun-
det kampen og holdet går videre til næste udfordrer.

Det koster kr. 150 pr. hold at deltage og dette inkluderer alt hvad der bliver indtaget under kampene og 
opvartning før og efter. Hvis du ønsker at deltage i Michael Buffers’ BOXE BAR så skriv en mail til 
boxebar@69timersbar.dk. Husk i denne mail at skrive navne, emails og telefonnumre på deltagerne på 
holdet og hvilken rolle hver person har.

Hvis du har spørgsmål kan du ringe på +45 61 71 82 65



8 TIMERSBAR
Lørdag� Lillebar� Storebar� Køsser� Scenen� Mobil�bar� Atriumgården�

7.00�� �� �� �� �� �� ��

08.00�� �� �� �� �� �� ��

09.00�� Dej�Bar�� Oprah�Bar�� �� Festival�Bar�� ��

10.00�� Dej�Bar� Oprah�Bar� Amish�Bar�� Festival�Bar� ��

11.00�� �� Nisse�Bar�� Amish�Bar� �� Mi�Scusi�Bar�� Vandpibe�Bar�

12.00�� Morgen�Bolle�Dame�Bar� Nisse�Bar� Saturday�Chill�Session�� �� �� ��

13.00�� Morgen�Bolle�Dame�Bar� Scorebogs�Bar�� Saturday�Chill�Session� �� Klub�100�Bar�� ��

14.00�� Nadver�� Scorebogs�Bar� Nytårs�Bar�� �� Klub�100�Bar� ��

15.00�� Nadver� Kø�Bar�� Nytårs�Bar�� Geo�+�Kendt�trylleven�� �� ��

16.00�� MOK�bar�� Kø�Bar� Bawler�Bar�� Geo�+�Kendt�trylleven� �� ��

17.00�� MOK�bar� Twin�Peaks�� Bawler�Bar� Anders�Trampemøller�� Dr.�Dong�Dong�+�Mangina�Mike�� Grill�Bar��

18.00�� Blå�hatte�bar�� Twin�Peaks� Frankofile�Hjørne�� Anders�Trampemøller� �� Grill�Bar�

19.00�� Blå�hatte�bar�� Nik�&�Jay��� Frankofile�Hjørne� Anders�Trampemøller� Guldfiskbar�� Grill�Bar�

20.00�� Mars�Bar�� Nik�&�Jay� Grease�Bar�� Guldfiskbar� Grill�Bar�

21.00�� Mars�Bar� Russer�Bar� Norsk�Bar�� Grease�Bar� �� ��

22.00�� Russer�Bar�� Norsk�Bar� John�Mogensen�Bar�� Turboweekend�� Tetris�Bar�� ��

23.00�� Svampe�Bar� Bollywood�Bar�� John�Mogensen�Bar� Turboweekend� Tetris�Bar� ��

24.00�� Svampe�Bar� Bollywood�Bar� Sigøjner�Bar�� Trovatten�og�Grigel�� �� ��

01.00�� Fitness�Bar�� Boyband�Bar�� Sigøjner�Bar� Trovatten�og�Grigel� �� ��

02.00�� Fitness�Bar� Boyband�Bar� Mexicaner�Bar�� Trovatten�og�Grigel� ��

02.00�� Gulddame�Bar�� Røven�Bar�� Mexicaner�Bar� Trovatten�og�Grigel� ��

03.00�� Gulddame�Bar� Røven�Bar� Kedelig�vejleder�Reception�Bar�� Trovatten�og�Grigel� �� ��

04.00�� �� Sidste�Chance�� �� �� �� ��

05.00�� �� Sidste�Chance� �� �� �� ��

06.00�� �� Lukke�reception� �� �� �� ��

�

‘68 Bar, Torsdag, 15-16; Lillebar
1968 er året, hvor ungdomsoprøret var på sit 
højeste i Danmark. Her var der hippiekultur og god 
musik. Barens tema er ungdomsoprør og god musik 
fra den tid, såsom Bob Dylan, Steppeulvene, Bifrost, 
Røde Mor osv. Ud over god musik, hippiekultur 
og stemning, byder ‘68 bar også på en bred ymer 
med drys eller en kartoffelmad med høj karse til de 
sultne. 

69timer’s Technobar, Lørdag 02-05; Køsseren
Det er i år 4. gang der planlægges technobar 
til 69-timers baren. Grundstenen i konceptet 
er, at der vil blive præsenteret noget andet 
dansemusik(elektronisk) og en helt anden stemning 
end den vi er vandt til, til de sædvanlige arrange-
menter i klubben. Vi sætter en dj-pult 
og ekstra højtalere op i køsseren. 
Der vil som de foregående år være en 
storskærm der viser visuelle effekter til 
musikken.

Absolute Music Bar, Torsdag. 12-14; 
Storebar
Der spilles diverse sange fra Absolute 
music cd’erne. Det bliver meget 80-90’er 
agtigt med højt hår og stramme bukser.

Amishbar Lørdag 10-12; Køsseren
Som Amish lever man et liv i ydmyghed, bortset fra 
en tid i sit liv hvor man bare giver den gas; RUM-
SPRINGA!!! Baren starter med “the plain amist” 
og vil så stige i takt med solgte antal genstande til 
“the amish gone wild”.Jo mere vi sælger des vildere 
bliver festen.

Balkan flash’n’trash, Torsdag, 22-00; Lillebar
meget gypsy guld, white trash, wifebeaters, dårlig 
hygiene, god dansant balkan musik
Dvs. vild fest indtil husvognen vælter 

Ballade Bar Torsdag 16-18; Storebar
Næh, næh, næh, næh, det må vi ikke. Jo, det må vi 
godt!
I al sin enkelhed er tanken at udføre så meget bal-
lade som muligt, på kortest tid.

Bar’ Kattebar, Fredag 22-00; Lillebar
Katte på slap line.

Bawler Bwar Lørdag 16-18; Køsseren
Bawler Bar er en bar for big time bawlers, og ægte 
århus V flossers. Den vil blive
indrettet som en stor V.I.P. lounge, med en afdeling 
for hver af de 3 århus
kvarterer, hvor der er mulighed for at drikke whis-
key, teriyaki og selvfølgelig
lækker bowle af ægte røde plastickrus. Der vil yder-
mere være mulighed for ølbawling!

Blue Man Group Bar Fredag 04-06; Storebar
 Den berømte gruppe inviterer storebar til kæmpe 
blå fest. Dette indebærer drinks, øl og udklædning!

Blå Hatte Bar Lørdag 18-20; Lillebar
En bar helliget Carlsbergs rundvisningscenter i Val-
by. Her bliver solgt lækre specialøl, af de blåhatte 

beklædte bartendere.

Bollywood Bar Lørdag 23-01; Storebar
Stemning med lyskæder og stof fra loftet samt 
diverse usmagelig udsmykning. Vi er klædt 
ud som indere i farvestrålende tøj og der skal 
spilles alt det bedste party
bollywood/inder musik.

BOXE -BARMAVE-BAR, Fredag, 14-18; 
Scenen
De sidste år, til 69-timersbar, har det helt sportslige 
trækplaster været Tour De France, men grundet for 
meget doping og for lidt økonomisk opbakning fra 
sponsorer er det blevet lukket ned. Derfor lancerer 
vi i år BOXE-BARMAVE-BAR!!!!

Boybandbar Søndag 01-03; Storebar
5-6 drenge iklædt boyband tøj, af den allerlækreste 
slags styrer baren, mens der bliver spillet alle de 
boyband hits som vi elsker. I år vil der være frem-
førelse af 3-4 live numre fra kanten af baren. Denne 
gang med fuld forstærkning så alle kan synge med.

Bring It On Bar, Torsdag 22-00; Storebar
Cheerleader bar, Wuhuuu! Der vil være heppek-
orspiger, balloner og pynt i bedste high school stil. 
Barens drink vil være en punch bowle, og der vil 
køre high school musik på anlægget. 

Bulgarsk Bryllups Bar, Fredag, 00-01; Mobilbar
I baren udføres vielse af alle par ved det æld gamle 
ritual som er det Bulgarske Bryllup. Under ceremo-
nien indtages drikkelse i form af 1 kande øl og 4 

skarpe med kiwi apperitif! 

Børnefødselsdagsbar Lørdag 13-15; Køsseren
 Børnefødselsdag i køsseren! Helt børnevenlige 
er dog hverken mælken, den røde sodavand eller 
lagkagen, der eksempelvis indeholder frugt ”lagret 
i vodka”. 

Bøssebar Fredag 00-02; Lillebar
Mandet ydre med et mindre mandet indre. Fokus 
udaftil på skydevåben, og fokus
indaftil på egne og andres skydevåben. Der serveres 
grøn the,Hoegarden og cider til
en snak om skydeoptur og geværer af forskellig 
type. 

Chemise Bar (Celine Dion Bar), Fredag, 23-00; 
Atriumgården
Lyden Celine Dion’s smukke røst fylder roligt den 
halvtomme Atrim Gård hvor 5 spændte Celine Dion 
entusiaster glæder sig til endelig at kunne dele 
deres passion med andre.

Dej-Bar Lørdag 09-11; Lillebar
Det er bar dejli’ 

Det Frankofile Hjørne Lørdag 18-20; Køsseren
Stemningen skal selvfølgeligt opbygges vha. forskel-
lige franske remedier såsom Le
Tricolour, stearinlys, ostebord og en flok franske 
tjenere og tjenerinder. Tjenerne går rundt med ost, 
vindruer og kiks på bakkerne.

Dirty Nurse, Fredag, 02-04; Storebar
Enhver patients våde drøm, er at der kommer en 
fræk og v(b)illig FADL-vagt ind af døren. Dette 
kan du opleve til 69 timersbar, hvor vi er seks der 
nok skal holde øje med dit blodtryk og andre vitale 
værdier.

Dr. Dong-Dong og Mangina Bar Lørdag 17-18; 
På Tandem
Dr Dong Dong og Mangina Mike kører rundt på tan-
demcykel og fortæller frække sexhistorier og sælger 
restsprut, som ikke er solgt i de andre barer.

EM 1992 bar, Fredag, 15-18; Køsseren
Vi laver køsseren om til nya ullevi en sommeraften 
i 92. Stole som tribune med kampen på projektor. 
Optakt med fodboldslagsange. Der sælges røde 
pøller og fadøl og deles skraller, truthorn og flag ud. 

Barbeskrivelser A-Å

Lørdag Program
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Barbeskrivelser A-Å

TIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBARTIMERSBAR
Er du også sådan lidt latino? -Bar Fredag 22-
24; Storebar
Latino-bar med masser af lummer stemning med 
kulørte lamper, flag, rødt velour osv. Der skal 
selvfølgelig køre det bedste med Ricky Martin, En-
rique Iglesias, Shakira m.fl. under baren. Menuen 
står på Tequila, Tequila og mere Tequila!! 

FADLs Formandsbar, Fredag, 12-14; Lillebar
Lille eftermiddagsbar, hvor vi gerne vil vise fadl 
på en anden måde og lave lidt sjovt med pamper-
konceptet. Der vil blive uddelt gratis drikkevarer 
og lidt information om 4-årsreglen vil ligge til den 
interesserede studerende

Fejlbar, Fredag 16-18; Lillebar
I fejlbar serveres alle mulige ting til en 10’er. Den 
eneste forskel på fejlbar og en ganske normal bar er, 
at man ikke på noget tidspunkt får 
det man bestiller, da bartenderne 
- med en fejlrate på 100 % - er de 
mest kummerlige idioter, der no-
gensinde har sat deres ben i en bar. 

Festival Bar, Lørdag, 09-11; 
Scenen
Vi stiller nogle telte op, iklæder os 
fedtet hår og beskidt tøj, sælger harboe øl og varm 
papvin. Alt dette krydres med en sprød fællesguitar. 
Det plejer at være knaldhyggeligt!

Find Holger Bar Torsdag 17-20; Kæl for Køen
Idéen er at spice torsdagens ‘kæl for køen’ op med 
holger-kostumer og en masse jello-shots i holgers 
farver. Vi vil selvfølgelig også sælge øl. 

Fitness Bar Søndag 01-03; Storebar
Bag baren er der forskellige roller som eksempelvis 
fitness-instruktøren, cyklisten, gymnasten, svøm-
meren, alle klædt ud til den store guldmedalje. 
Der sælges energi-drink m vodka, rom og sprite og 
selvfølgelig øl til at hydrere.

Fransk Stuepigebar Fredag 02-04; Lillebar
Søde piger udklædt i franske stuepiger-kostumer. 
Baren er dækket af rødt velour med en
masse levendelys og der serveres asti, rødvin og 
chokolade, mens vi støver af!!

Full Moon Party - Koh Phangan, Torsdag, 23-
02; Køsseren
I år vender Full Moon Party tilbage til 69! Vildere, 
højere og endnu større! Vi snakker UV-kanon, 
UV rør, de famøse Buckets i baren som speciel 
sortiment, knæklys, Poi show, UV Maling - og 
selvfølgelig Faithless til den lyse morgen!

Giro 413 Torsdag 14-16; Storebar
I bedste mormor/morfar/Giro 413-stil serveres der 
øllebrød, Gammel Dansk og kage som
sælges for et beskedent beløb - 5 kr. for øllebrød og 
kage, hvor 2 kr. går til
kraniet (indsamlingsbøsse til Giro 413, der indsam-
ler til Børns Vilkår). Som altid er Jørgen Tranum 
gæstebartender.

Glowstick Ravepartybar Fredag 20-22; Lillebar
Et sandt inferno af knæklys og selvlysende væske 
der vil få selv den mest hærdet tekno tramper til at 
ryste rundt på gulvet i et eliptisk anfald... 

Grease Bar Lørdag 20-22; Køsseren
Den sagnomspundne 50’er film Grease får nu sin 
ultimative revival - vi snakker store
nederdele, papilotter i håret, milkshakes, pomade 
til fri afbenyttelse samt
hjulspin, uønskede graviditeter og tvist i hofterne. 

Grillbar Hver Dag 17-21; Atriumgården
Grill og pölser ude i atriumgården til alle de sultne 
gæster!

Grønlænderbar, Lørdag 04-06; Store Bar

Barfolket er udklædt som grønlændere med tand-
maling, beskidt tøj, fedtet hår mm. Der opfordres til 
at gæster ligeledes klædes ud og får tandmaling på. 
Vi drikker masser af guldøl.

Gulddamebar, Søndag, 02-04; Lillebar
Som navnet antyder sælges der i denne bar 
udelukkende gudernes nektar: den velkendte guld-
damebajer.

Guldfisk bar Lørdag 22-24; Mobilbar
Klædt ud i guldfiskekostume, er dette en mobil bar, 
der sælger Fishermann shots og deler Salte fisk ud. 

Gøglerne fra floden Prütz, Fredag, 22-01; 
Mobilbar
Den verdensomspændende mobile sensation, der 
vender tilbage år efter år. Vi spyr ild, jonglerer, 

gøgler og spreder fantastisk stemning! kæler 
for både indendørs og udendørs gæster, 
sælger øl og glæder enhver tilstede.....

Hobbitbar Fredag 15:30-17:30; Storebar
Hobitter - hår de forkerte steder (tæer), 
grimme ører, hyldest til uforskam- meligt 
lave mennesker! spiser hele 
tiden og drikker øl af store 

krus... Der skal sælges ale og elverelik-
sir, orkblod og koncentreret orkblod.

Irsk Bar - aka St. Patty Bar, 
Fredag, 18-21; Køsseren
Irsk bar med grønt grønt og atter 
grønt! Vi snakker langborde, 
grønne vimpler, irske flag samt 
de irske farver, kløvere, grønt tøj 
med st. Patty hatte,grønne øl, irsk øl, 
Jameson Whiskey.

Jazz og Bourbon Bar Torsdag 12-14; Køsseren
Jazzcafé i køsseren med café borde, bourbon og 
lækker, smød jazzmusik på højtalerne.

John Mogensen Bar Lørdag 22-00; Køsseren
Værtshusstemning, det aller bedste fra en af Dan-
marks bedste sing/songwriters,så
længe jeg lever, to mennesker på en strand, Børge 
og lille Lasse, fut i fejemøjet og
dybel mølle.

Jydebar Torsdag 12-14: Lillebar
 Vi tilbyder sønderjysk kaffebord med kaffepunch. 
Alle kager vil
selvfølgelig være hjemmebagt med ægte jysk 
kærlighed.

Kaffebar Fredag 14-16; Lillebar
Fyraftensstemning/loungestemning på kaffeplan-
tagen med kulørte lanterner med bossanova i 
højtalerne og lækker kaffe med og uden alcohol. 
Kaffen serveres af flotte unge negerpiger.

Kedelig Vejlederreception Bar Søndag 03-04; 
Køsseren
Morgenbar, hvor man ikke må synge... Stemningen 
ryger helt i bund og folk vil helst sove. Det hele går 
dog op i en højere enhed, når AndY pisser RoN i 
munden to gange.

Klub 100-bar Lørdag 13-15; Foran scenen
Klub 100 som traditionen tilskriver.

Kompliment Bar Torsdag 20-22; Kæl for køen
Kælen for kø i smoking og butterfly, og given 
komplimenter samt skulderklap til forbipasserende. 
Samt selvfølgelig at sælge øl, shots og evt. vin og 
lambrusco. 

KØ Bar Lørdag 15-17; Storebar
En god, bureaukratisk bar, hvor ingen bliver 
sprunget over, og alting kører i det rette tempo, med 
topstyring uden stress.

Lager Bar Fredag 14-17; Atriumgården
Lager sælger ud af restsprut til meget venlige 

priser.

Lilletiger Bar Torsdag 14-16; Køsseren
Lille Tiger Bar fortsætter fra sidste år, og stem-
ningen er stadig bodega. i hyggelig stemning med 
dæmpet kulørt lys vil der blive fortalt røverhisto-
rier, langet guldøl over disken, spillet billard, raflet 
og solgt toast.

LOLcat bar, Lørdag, 02-04; Lillebar
I can has cheezburgr. Internettets mest idiotiske 
trend glorificeret og tilsat store mængder alkohol. 
Vi serverer cheezburgrz (fisk shots, da det jo er for 
lolcat, hvad cheezburger er for os andre) og deler 
billeder af de kendte katte ud (som set på TV). 
We’re doin it rite. 

Lonebar Fredag 18-20; Lillebar
Alle folk fra provinsen kender fænomenet byfest og 
hermed også LONE! Lone kommer altid til byfester/
city-nights for at høre Robbie Williams Jam og 
Bryan Adams Jam og bare jam generelt. Hun er vild 
med fadøl og med at danse med sin kæreste Lars. 

Mariehønebar torsdag 18-20; Lillebar
Barens primære feature vil være, at vi 
hænger os op (mariehøner flyver) og den 
derfor upraktiske servering klares ved 
teamwork!! Bartenderne er selvfølgelig 
klædt ud som mariehøner.

MarsBar Lørdag 20-21.30; Lillebar
 Enhver sciencefictionnørd ved, at der er 
liv på Mars. Ikke mindst vores allesam-
mens David Bowie. 

Mexicanerbar søndag 02-03 (to timer); 
Køsseren

Tequilla, Nachos og olieindsmurte mexikanske 
wrestlere (ja, vi har masker)!!! 
En bar dedikeret til ildelugtende mexikanere og 
drinks der giver dig dårlig spand.

MJ-bar “This is it”, Fredag, 00-02; Storebar
MJ-bar vil være en tribute til Michael Jackson. 
Baren vil være dekoreret som var det en sceneop-
træden af mesteren selv.

Mi Scusi Bar, Lørdag 11-12; Mobilbar
Vi gentager successen fra sidste år, og hylder igen 
den herlige og højt respekterede Fred Armisen fra 
“Euro Trip”. 

MOK-Bar Lørdag 16-18; Lillebar
MOK i menneskestørrelser (lavet af liggeunderlag 
og fint udsmykket som bladets forside og bag-
side) serverer øl i lange baner. omgivelserne er 
naturligvis er omgivelserne også adskillige numre 
af MOK...

Morgen Bar Fredag 09-11; Storebar
Udklædning er pyjamas/morgenkåber, morgenhår 
og hjemmesko o.l. Der vil blive solgt morgenboller 
m. ost, smør og marmelade. Derudover vil der 
selvfølgelig blive solgt morgenbajer, gammeldansk, 
“frisk” juice med vodka, samt kaffe og diverse 
likører. 

Nadver, Lørdag, 14-16; Lillebar
Denne bar har et katolsk kirkeligt tema, hvor der 
vil blive messet, spillet orgel musik og renæs-
sancekors musik, og der vil blive serveret oblater og 
portvin i form af Jesu Kristi legeme og blod.

Nam bar, Fredag, 21-00; Køsser
Ja, nu er det jo 4. gang, men vi tager den igen. Live 
band der spiller den fede musik fra den gang Presi-
dent Johnson, og senere Nixon lod indokina sønder-
bombe! Vi pynter op med hvad der dertil hører af 
camo-net, Murphys lov, lucky strike cigaretter, mili 
hjelme og selvfølgelig røgmaskine! 

Nik & Jay bar, Lørdag, 19-21; Storebar
Grundprincippet er selvfølgelig at det skal være 
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gennemført nexus-Nik og Jay stil.! Der kastes 
pengesedler og champagne der skal poppes. Vi 
tænker “en dag tilbage”-menu med rødvin.

Nisse bar, Lørdag, 11-13; Storebar
Nissepiger serverer nisseøl og snaps, under mis-
teltene og bragende julemusik. Baren vil blive pyn-
tet op til julebal og under hele julefesten kommer 
julemanden selvfølgelig forbi med pebernødder 

Norsk Bar Lørdag 21-23; Storebar
Nogle vil måske sige, at Norge bare er ski og fjelde 
- men det er meget mere end
det! I denne bar præsenteres alt det, Norge er kendt 
og (måske) elsket for. Man får
en unik chance for at sejle i hegnet på den dejlige 
tømmerflåde “Kon-Tiki” i selskab
med Thor Heyerdahl og føle sig levende på po-
larvandring med Roald Amundsen.

Nytårsbar Lørdag 14-16; Køsseren
Vi skal se, hvordan Paris, Moskva samt New 
York fejrer det nye år! Vi vil i den forbindelse 
servere “lokale” drinks! Hvert 40. minut skifter by, 
hvilket indebærer en anden slags musik, drink og 
- selvfølgelig - påklædning. 

Okkult Bar, Fredag, 20-22; Storebar
Baren er dækket af sorte sække, okkulte symboler 
og anden dyster oppyntning. De 5 kultister går ind, 
messende og åbner baren til stemningsmusikken fra 
“passion of the christ”.

OLK Bar, Fredag, 10-12; Lillebar
OverlægernesKlub - OLK - disker op med 
Irish Coffee og chillout musik af bedste 
skuffe, som kan tage toppen af de værste 
tømmermænd og få skudt endnu en 
dag/aften igang for selv de mest hærgede 
gøglere. 

Oprah Winfrey Bar Lørdag 09-11; 
Storebar
Den ægte amerikanske talkshow stemn-
ing, med autentisk empati og kold og varm 
trøst.
der vil være kendte mennesker i studiet, og 
oprah og doctor phil er klar på en
lytter hvis du vil lufte dine sorger. udskæn-
kning følger med hvert godt råd.

Paradise Hotel-Bar Lørdag 02-04; 
Storebar
En bar, hvor vi fester i bedste Paradise Hotel 
stil. Brune babes og pumpede fyre,
der i en lind strøm konstant fyrer de bedste Para-
dise citater af. Samtidig vil det
være muligt at trække spørgsmål fra Pandoras 
æske og fortælle bartenderne eller sine
venner ens dybeste hemmeligheder.

Piratbar Torsdag 18-20; Storebar
Garrh! Piraterne har kapret storebar i to timer, 
med flagrene dødninge flag, sørøversange og rom i 
lange baner! Landkrabber kan prøve lykken, men 
kan ende med at gå planken ud, når søens konger 
skal ud at sejle.. 

Redlight District, Torsdag, 21-23; Køsseren
Bordelstemning med piger i fiskenetstrømper, støv-
ler, neglier og silkekimono. Rødt lys og baren pyntes 
med rødt velour stof. Kondomer og håndjern ligger 
som pynt oven på baren. 

Redneck Bar Fredag 17:30-20; Storebar
Redneck hoe-down. Dolly parton, hø og stars and 
bars. Tag din fineste støvler på og dans løs til red-
neck musik og bootleg booze! 

RIGTIG MANDe Bar Torsdag 20-22; Lillebar
En bar dedikeret til vor tids store maskuline for-
billeder. Inderst inde vil alle os
drenge og mænd bare være som dem! Man vil blive 

kraftigt opfordret til kun at købe guldøl samt rene
sjusser og det vil være tilladt at fløjte efter pigerne 
på gammeldags manér! 

Rub’a’Dub Bar Lørdag 00-02; Køsseren
 Jamaica rykker ind i klubben! Med egen DJ spilles 
Roots Reggae, Ragga, Ska, Dancehall, Dub og des-
lige. Omgivelserne er præget af lækker, tropisk laid-
back stemning, med palmer og tropiske rom drinks.

Russerbar, Lørdag, 21:30-23; Lillebar
i denne bar forestiller vi os, at bartenderne er klædt 
ud i russertøj, råber russiske bandeord og danser 
til den (selvanskaffede) russiske musik. Der skal 
være russerflag og menu på russisk. der skal være 
mulighed for at drikke vodka med (selvanskaffede) 
saltede agurker til på rigtig russisk maner! 

Røven Bar Søndag 02-04; Storebar
Her kommer røvbalderock og andre sange som 
“shake that ass” og “baby got back” til
at brage ud af højtalerne, mens de letpåklædte 
tjenere serverer røvsnaps og andet
drikkelse ud gennem en kæmpe numse...

Sambabar Torsdag 20-22; Storebar
 Vi er i Brasilien, Rio de Janeiro, og her er alt hvad 
der skal være for en mega party: Caipirhinas, 
damer i fjer og pailletter, dans, sambarytmer...

Saturday Chill Session, Lørdag, 12-14; 
Køsseren
Efter to dages solid druk er det undertegnedes 

ønske at forkæle det folk der vælger at være til 
stede lørdag eftermiddag fra 12-14 med noget 
lækker musik, stilende mod decideret lounge.

Scorebogsbar Lørdag 13-15; Storebar
Endnu en gang vil scorebogen afholde en bar 
i bogens tema. I år er temaet: Let the games 
begin. Der vil være muliged for at spille 
lykkehjul om øl og shots, samt terningespil. 

Sexexpressen, Lørdag 00-02; Lillebar
Sexekspressen vil i år stå for en sprængt-
fyldt fræk og festlig bar. Pigerne er i frækt 
tøj, mens gutterne er er iført kun butterfly. 
Der kan i baren gættes BH størrelser på 

pigerne hvori man med trylledej kan skifte 
størrelse.

Sidste chance bar, Søndag, 04-06; Store-
bar
Sent lørdag nat lakker 69timersbaren mod sin ende 
og her giver Sidste chance bar dig muligheden for 
at lave det sidste måske desperate forsøg på scoring.

Sigøjner-Bar, Søndag 00-02; Køsseren
Vi pynter op til balkan-fest med lys og guirlander, 
bjørnen jauho danser, og the gipsy people serverer 
lækkert hjemmebrændt i baren. vi har lavet en 
fællesdans som alle kan få lov til at lære. 

Sild og Snapse bar, Torsdag, 16-18; Køsseren
Har været med de sidste tre år som en evig torsdags 
klassiker! En unik kombination af snaps af den 
hjemmelavede slags, og danske smørrebrød med 
sild. Som de sidste par år satser vi på at få panum-
koret til at komme og berige stemningen med et par 
snapseviser som oplæg til fælles Hellan går.

Stewardesse Bar. Fredag 02-04; Køsseren
 Tag ud at flyve på 1. klasse med søde stewardesser, 
lækre drinks og brysthoppende turbulens. 

Svampebar Lørdag 23-01; Lillebar
Alle udklædt som Svampebob Firkant og alle hans 
venner. Champignoner på kanten af glassene, 
og små guirlander hist og her! Derudover har 
vi selvfølgelig en BAWLE som bliver givet med 
svampe, oh yeah! 

Tetris bar, Lørdag, 22-00; Mobilbar

Vi vil gå rundt udklædt som tetrisblokker, som pas-
ser sammen, når vi stiller os op på en række. Hver 
gang tetris sangen kommer på, vil vi udføre en lille 
tetrisdans, som ender med at vi sidder sammen, 
altså at alle brikkerne passer ind i hinanden.

Too Cool For School Bar, Fredag, 04-06; 
Køsseren
Vi er way too cool for school. Det betyder at vi kun 
drikker drinks med gin og kun ser alt i ultraviolet, 
mens vi hører Massive Attack og andet musik der 
er too cool for school (men primært kun Massive 
Attack).

Top-Gun Bar, Fredag 13-15:30; Storebar
Top Gun - you all know the deal

Tosset Teselskab, Torsdag, 14-15; Lillebar
Tag med Alice i eventyrland til et tosset teselskab 
sammen med hattemageren, haren og syvsover-
musen. Denne bar vil byde på masser af gøjl, hvor 
der serveres forskellige slags te.

Tragtbar Torsdag 21-23; Atriumgården
Det er meget simpelt. Der kan kun købes øl i baren 
og alle øl skal tragtes!!

Twin Peaks Bar, Lørdag 17-19; Storebar
Udvalgte populære karakterer fra 90’er serien Twin 
Peaks serverer “damn good coffee”, cherry pie, a hot 
cup of joe, donuts i The R.R. diner, derudover er der 
mulighed for at få en Roadhouse-øl (=alm. øl), en 
whiskey og andet godt Twin Peaks relevant. 

Twister bar, Fredag, 12-14; Mobilbar
Twister bar er en tidlig bar, hvor der afholdes crazy 
twister konkurrencer. Vi er selv ganske inkarnerede 
twister champs så “the game is on!!”.

Tyrolerbar, Torsdag, 18-21; Køsseren
Tyroler bar er en klassiker. Som navnet lægger op 
til, er der “oktoberfest” i et par timer i klubben. 
Store fadøl, tyske schlagere, langborde og bænke på 
fadølsankre!! Denne fest foregår gerne i “kysseren”, 
hvor der bliver pyntet flot op, gang på gang.

Vagt på Panum Bar Fredag 11-13; Storebar
Med “Venner” på storskærm, sælges der fra det nye 
vagtbur i storebar cola og evt. pizza, af de fem nye 
panumvagter. HUSK studiekort for servering!

Vandpibe-bar, Lørdag, 11-12; Atriumgården
Stille og rolig bar hvor man kan sidde i rundkreds 
og ryge vandpibe mens man har tømmermænd 
lørdag formiddag. 

Videnskabsbar Fredag 18-20; Mobilbar
Videnskabelig undersøgelse af om brugere af stu-
denterklubben kan smage forskel om de
drikker tuborg grøn pilsner eller royal pilsner. 
Forsøget er et dobbeltblindet forsøg, hvor forsøgsdel-
tagerne mod 20 kr, får
udleveret et sæt dvs en af hver øl, der har fået 
fjernet etiket og kapsel påsat et
nummer.

Waah Farlig Tiger Bar Fredag 16-18; Mobilbar
Verdens fineste plystigere, der siger WAAHHH!!, 
sælger tigerbeer..

Østbar Lørdag 00-02; Storebar
En bar, der hylder Østeuropa og al dets glory (også 
kendt som forfald), med alt hvad der dertil hører af 
make up, slutty glimmertøj, lip liner, balkanmusik, 
kædedans, øl med vodkashots og højt humør! 

TIMERSBAR
Barbeskrivelser A-Å
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JOHN MOGENSEN 
BAR

Gedigen værtshusstemning 
som sidst blev set på John 
Mogensens tid. Kom forbi lørd-
ag fra 22 til 24 og nyd klas-
sikere som: Så længe jeg lever, 

to mennesker 
på en strand 
og fut i fe-
jemøget.

KOM OG MAL EN 

MØLLE!
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FREDAG til 69-timersbar:

Optakt fra kl. 15:10 med hotdogs og øl

 Kampstart kl. 15:30 på Nya Køsser Stadion

GLEM IKKE 

FRÆK FREDAG!
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Læge Erik Münster 
udtaler: "Man dør 
ikke af EM i TV. Det 
kan dog påvirke 
hjerte, lunger og 
blodtryk.

Flemming
Povlsen: “Vi 
knækker de 
pølser“
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69-TIMER’S 
TECHNOBAR

FREDAG NAT KL.02-??

20-året for techno’ens opståen 
markeres til denne fest, hvor du 
kan forvente elektronisk danse-
musik af den lidt tungere, men 
fede genre! Nyd en kop RAVER-
KAFFE med masser af koffein 
og alkohol der med sikkerhed 
holder dig kørende hele natten 
til årets 69timer’s technobar.
Der vil på storskærm blive pro-
jiceret klassikere af arkadespil 
så som PACMAN, SPACEIN-
VADERS, FROGGY M.FL. 
som DU kan få lov at styre og 
derved skabe visuals til festen, 
og samtidig slå din læsemakker 
i highscoren! 
Musikken leveres af Panums 
egne to erfarne DJs: Anders 
Møller og Jacob Lawaetz, 
der har spillet side om side 
og solo på klubber og events 
som Dunkel, Ritz, Nadsat, 
Promilleservice/Roskilde Festi-
val, Co2penhagen, Soundwaves 
m.fl.

I sidste uges basale quiz spurgte vi hvilket vitamin 
man kommer til at mangle, hvis man har fået fjernet 
mavesækken. Svaret er naturligvis B12-vitamin, 
hvilket der var flere gæve studerende der kunne svare 
på. Vinderne denne uge er Christopher og Jakob fra 
4. semester, der har vundet den fantastiske bog “Epi-
fytiske Mikrolaver” af Vagn Alstrup, som drengene 
skriver “vil gå på ugenlig runde os imellem, som en 
stafet for vores fremtidige virke som medicinere”. 
Tillykke med præmien, den kan hentes næste mandag 
på MOKs kontor i studenterhuset. 

Desværre var der ikke nogen der havde gættet svaret 
på den diagnostiske quiz. Der var selvfølgelig tale om 
Sjögrens sygdom, og den diagnosticeres ved oftalmolo-
giske og odontologiske undersøgelser.
Således er den seje præmie, i form af en move-tel-
ephone, stadig på højkant i denne uge. Held og lykke 
med Quizzerne!

Diagnostisk quiz
Klokken er 16:52 og da din 16:50-patient endnu ikke 
er mødt op. Du regner egentlig med din arbejdsdag 
tager en tidlig slutning, så du begynder at pakke din 
taske sammen. Du går ud og tager dine madkasser i 
fælleskøleskabet, både den fra i dag og den du glemte 
at tage med hjem i går. Der står resterne af en vand-
kringle på bordet, som sekretær-Britt havde med i 
dag fordi hun skal en uge til Mallorca og ‘lige ville 
give lidt godt’. Du er lidt i tvivl, om hun har tænkt sig 
at resterne med hjem eller om det er okay at tage et 
stykke. Men det har altså været en lang dag og  al-
ligevel ikke nogen der lægger mærke til hvis du tager 
et lille stykke. Netop som du har stoppet et langt, 

smalt stykke i munden dukker Britt op i døråbningen 
og siger at patienten er dukket op nu og om du har tid 
til hende alligevel? Lidt rådvild sætter du begge tomme 
madkasser tilbage i køleskabet og tørrer hænderne i 
et viskestykke. ‘Selvfølgelig’ siger du mens du tygger 
af munden og prøver at fjerne lidt strøsukker fra un-
derlæben med tungen. 
Inde på stuen sidder en 18-årig kvinde, der lugter lidt 
af cigaretter. Hun har cyklet hele vejen fra Amager 
fordi hun ikke lige har fået skiftet læge. Det er fordi 
hun er flyttet sammen med sin kæreste Peter og de 
har haft travlt med en masse ting derhjemme. De har 
næsten lige fået et barn, og Peter har været i gang med 
at sætte køkken op i en måned, selvom han havde lovet 
at han kunne gøre det på en weekend. 
Hun synes det er herre-irriterende, at hun er så træt 
hele tiden og synes, at det er begyndt at være svært 
at passe sit nye arbejde ude i Fields, hvor hun skal 
være enormt meget på. Hun er også begyndt at bløde 
fra tandkødet især når hun børster tænder, men også 
nogle gange bare sådan... og så er det måske blevet lidt 
større, altså tandkødet.  Hun har også ondt i hovedet 
og så har hun ikke lyst til at spise sådan rigtigt. Altså 
hun har aldrig spist så meget forskelligt, mest kun 
pasta og leverpostejsmadder, men efter de har fået 
barn er de begyndt at spise grøntsager, i hvert fald 
kartofler, altså pomfritter og kylletter, for det er der 
jo aldrig nogen der har sagt er usundt - heller ikke 
sundhedsplejersken. Okay, og så er hendes ene tand 
røget ud, men det er vel meget normalt, for man skifter 
jo tænder nogle gange. Ligesom dengang, hvor man 
havde mælketænder, hvor de faldt ud. Men altså det 
mest irriterende er, at hun har fået sådan nogle små 
røde pletter i huden, og får hele tiden blå mærker. Også 

bare hvis hun kommer til at gå ind i lædersofaen. Og 
så har hun fået noget ligesom bumser på lårerne, totalt 
klamt synes hun - det synes Peter også.

Hvad fejler patienten? Svarer du rigtig kan du vinde 
en MOVE-TELEPHONE

Basal quiz
I den basale quiz er metoden velkendt. I denne uge er 
temaet tværfagligt mellem celleanatomi, mikrobiologi 
og intet mindre end ægte patologi, det er blevet tid til 
at parre farvemetoder. Træk en streg mellem farveme-
toderne og hvad de kan vise, og send det fluks. I denne 
uge er der en DVD med cirkusrevyen anno 2006. 

Ekstra Bladet: Suveræn Revy. Cikrusrevyen tangerer 
toppen i år med Ulf Pilgaard i spidsen for er stærkt 
hold. Og Jydske Vestkysten komplementerede med: 
Revyernes Rolls Royce.

congorød      -  bakterier
van Gieson     - phosphat grupper
PAS     - kollagen
Hæmatoxylin-farvning  -  uspaltet DNA
Eosin-farvning     -  amyloid
Ziehl-Neelsen     -  neuroner
gram-farvning     - mykobakterier
sølvfarvning     -  cytosol 
toluidinblå     -  glycoprotein
Giemsa      -  DNA - cellekerner 

Send jeres svar til mok@mok.dk

Elise, Jannie & Mikael/MOK.red.
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UGENS QUIZ

BØSSEBAR
Find din indre mand 
frem og kig forbi Bøsse-
Bar torsdag fra midnat 
til kl. 2 til en uforp-
ligtende snak om sky-
devåben med de søde 
bartendere. I baren ser-
veres bl.a. grøn thé med 
fræk overraskelse og 
cider (også med fræk 
overraskelse).

PRÆSENTERER  “KATTEN” 
AF TØNDEN. LØRDAG KL.13.

Kom til Scorebogsbar og spil kvit eller 
dobbelt. Eller gå i fastalavns 
mode og slå “katten” af tønden. Deru-
dover kan du spille meyer, snyd og 
masser andre spil mod Scorebogen 
- du bestemmer hvad du udfordrer 
i? Og 
mon ikke der er en god chance for 
at vinde en øl eller 2. Derudover 
kan du 
hvis du ikke nåede at få købt bogen 
- købe den her og få en 
øl eller 
vand. Forventet lev-
ering er ultimo no-
vember.
Du kan også indbetale 
på: reg: 4280 konto 
nummer: 10540194 
husk at oplyse navn 
og holdnummer.
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GLOBAL SUNDHED
Lær mere om hvordan verdens ressourcer influerer 

på sundhed. 
Torsdag 29.10.09 kl. 16.30 – 19.00: Ressourcer og 

sundhed  
(Tilmeldingfrist 25.10)

Globale Læger inviterer dig til en 2,5 timers work-
shop om hvordan fordelingen af verdens naturlige 
ressourcer indvirker på vores fælles sundhed glo-

balt set. 

Vi vil se nærmere på:
Klimaændringers inflydelse og det øgede pres på 

adgangen til naturens ressourcer i verden.
Mad – underernæring og overvægt i den same 

verden.
Vand – ”Vor tids olie”

Alle tilmeldinger bedes sendt til: 
evamholst@gmail.com

For nærmere information om Globale Læger klik 
ind på: 

www.globalelaeger.dk
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Kristne
Medicinere

præsenterer

Christoffer
Nissen

a.k.a
”Kongen af hullet”

der vil tale om

spidse albuer og andre
turnusglæder!

28/10 kl. 18.00

Sted: Rossinisvej 18 st. tv., 2450 SV

Først mad, så snak
– tilmelding til Sanna 42805000

Kristne Medicinere er (surprise)
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VIL DU UD-
SENDES MED PIT I 

FORÅRET 2010??
Restplads på 1 velkendt PIT hospital:
1 plads i Arogyanvaram, Indien (maj-august)
Den 2. plads er besat, så du er garanteret en rejse-
makker! Se grupperummet ”PIT-info” for nærmere 
information om dette hospital.

1 nyt hospital i Liberia
2 pladser på Phebe Hospital, Liberia (valgfri 
periode)
Phebe hospital ligger i Suakoko ca. 150 km nordøst 
for Liberias hovedstad, Monrovia. Phebe er distrikt-
shospital for omkring en halv million mennesker i 
Bong amt og ejes af den lutherske kirke i Liberia. 
Ifølge lægerne er hospitalet et perfekt eksempel på et 
samarbejde mellem staten og den private kirke. Hos-
pitalet har siden1975 været regionssygehus med 200 
senge og supervisión af 35 sundhedsposter i regionen. 
Hovedafdelingerne omfatter medicinske og kirurgiske 
afdelinger samt gyn/obs pædiatrisk og akutafdeling. 
Phebe modtager også patienter fra hele landet med 
øjensygdomme og andre lidelser som kræver speciel 
behandling.

For alle ophold gælder det, at du skal have bestået 

8.semester når du bliver sendt ud og du skal selv 
financiere opholdet evt. via legater. (Flybillet, vaciner 
og et lille belöb til kost og logi)

Alle oventående pladser fordeles efter ”først til mølle 
princippet”. Skriv derfor straks en mail til PIT med 
oplysninger om navn, adresse, semester og hospital-
sønske til:
majara3@m1.stud.ku.dk 

PIT ARRANGERER: TROPE-
MEDICINSK WEEKENDKUR-

SUS
Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen 
hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere 
om hvad du kan møde i det store udland? Her har du 
muligheden!

Weekenden d. 7.-8. november i stor mødesal, Panum 
instituttet, afholder PIT et kursus i tropemedicin. Un-
der to dage vil fem forskellige læger holde spændende 
foredrag om bl.a. HIV, malaria, børnesygdomme 
i troperne og reproduktiv sundhed. Der vil også 
blive demonstreret nogle praktiske håndgreb bl.a. 
i obstetrik.

Begge dage vil der blive serveret frokost, samt kaffe, 
kage og frugt. Lørdag aften vil der være mulighed 
for at tage ud og spise sammen, hvis der er interesse 
for det.

Kurset retter sig først og fremst til dem der skal ud 
med PIT til foråret eller efteråret 2010, men alle 

med interesse for tropemedicin eller dem der bare 
er nysgerrige på hvad det indebærer at tage ud på 
et PIT-ophold i troperne, er selvfølgelig velkomne 
at ansøge.

Program:  
Lørdag d. 7. november: 
11.00-11.30 Velkomst 
11.30-12.30 Infektionsmedicin i troperne og malaria 
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.15 HIV og tuberkulose i troperne 
15.15-17.45 Børnesygdomme i troperne 
Søndag d. 8. november: 
10.15-12.15 Reproduktiv sundhed 
12.30-13.30 Frokost 
13.30-15.00 Rejsesikkerhed og cultural practices

Pris: 50 dkr

Tilmelding: Mail dit navn til danielle@stud.ku.dk 
(Danielle), og skriv hvis du skal ud med PIT og 
hvornår. Tilmeldingsfrist  d. 29 oktober kl. 12.00. 
Svar på din tilmelding og information om indbetaling 
meddeles d. 30 oktober. Der er i alt 50 pladser, så der 
er efter først til mølle princip, undtaget dem der skal 
ud med PIT 2010.   

PIT GENERALFORSAMLING 
D. 24. OKTOBER!

PIT holder generalforsamling lørdag d. 24. Oktober             
kl. 12 – ca. 18 i Store mødelokale.

Med Venlig hilsen PIT

PANUMMESTERSKAB-
ERNE I FODBOLD 2009

resultater og referat

Resultat:
1. PIK – Panum Idræts Klub
2. Gruppen + Peder + Venner
3. FC KM IF
4. Fußball Verein Rudi Sport
5. Danish Dynamite (aka hold 201)
6. Det Sorte Hul
7. Fuld Penetrans
8. Anders Bechs hold
9. Benknækkerholdet (aka hold 207)

Refereat:
Vinderholdet PIK var fuldstændig uovervindelige 
gennem hele turneringen. Måske har holdnavnet 
noget med det at gøre…

Andenholdet, Gruppen + Peder + Venner, var kun 
en enkelt kamp dårligere og dette mod mestrene 
fra PIK. Holdet avancerede dog med kæmpeskridt 
sammenlignet med sidste års turnering.

Tredjeholdet FC KM IF var suveræne i grup-
pespillet, men kunne ikke klare presset i slut-
spillet. Uheldigvis tabte de alle slutspilskampe 
på straffespark. De bød dog på lækre driblinger og 
enkelte PIK-spillere måtte se sig overspillet.

De andre seks hold er ikke glemt. Uden Jer havde 
der ikke været noget Panummesterskab 2009 og 
her blev der også trillet en masse dejlig under-
holdende bold.

Da holdet Fußball Verein Rudi Sport mødte op 
sådan kunne arrangøren SIMS ikke gøre andet end 
at diske op med en præmie i form af en jordbær-
rullade for bedste udklædning. Håber den smagte 
i den efterfølgende 2. lange fredagsbar, som for de 
fleste hold var målet efter turneringen!  

Tak til alle deltagere for en rigtig god turnering! 
Dejligt at så mange hold kunne stille op med så 
kort varsel! Håber vi ses næste år, samme tid og 
med samme basisgruppe, nemlig SIMS!

Af Mathias Hvidtfelt

En tilsyneladende helt almindelig torsdag morgen 
trådte jeg ind i forhallen på Panum Instituttet. 
Klokken var 8.00 – jeg var i god tid. Jeg hastede op i 
lokale 15.2.15, hvor jeg havde hørt det skulle foregå. 
Der var allerede godt med mennesker, da jeg trådte 
ind i lokalet, men jeg var heldig og fik alligevel en 
god plads helt oppe foran. 

Jeg går selv på hold 204, men havde ved min ven 
Nillers hjælp fået hacket mig ind på hold 210’s skema. 
Jeg måtte finde ud af, hvornår de skulle have ham. 
På skemaet havde der stået, at dagens undervisning 
skulle handle om celler i CNS. Jeg havde dog allerede 
der en fornemmelse af, at dette var en stærkt sim-
plificeret beskrivelse af den kommende begivenhed. 
Selvom det kun var en SAU12 undervisning, blev 
lokalet hurtigt spækket med studerende, lektorer, 
professorer og andet godtfolk. Min krop dirrede af 
spænding, og jeg kunne høre på den lydløse larm 
omkring mig, at jeg ikke var den eneste der havde 
det sådan. 

Endelig blev døren åbnet. Pigerne fniste, professor-
erne kiggede forfjamsket ned i gulvet og vi andre sad 
blot målløse med åben mund. Michael Concillado var 
trådt ind i lokalet. Jeg kiggede mig omkring. Alles 
blikke var fyldte med en slående blanding af barnlig 
beundring og dyb respekt. 

Efter en langsom, overlegen, men imødekommende 
skuen rundt i lokalet, sagde han henslængt: ,,Nåå, 
skal vi komme i gang?”. Hans dybe maskuline røst 
fyldte lokalet. Han satte sig omvendt på stolen, 
ungdommeligt, med armene hvilende på ryglænet. 
Vi var i gang. Og dette handlede ikke bare om celler 
i CNS. Det var en magisk rejse ind i den akadem-
iske verden. Michael Concillado underviste med en 
sådan intensitet og passion, at det var ufatteligt, at 
dette var hans så at sige ”jomfrulektion”. Samtidigt 
viste han overskud og kom ind imellem med små 
kække bemærkninger. For ikke at tale om hans 
knaldskøre, men relevante, powerpointshow, med 
tossede overskrifter som: ”støtteceller, årh mand”, 
”Go, oligo!”, eller min personlige favorit: ”Synaptisk 

vesikel-cyklus”. Dette udløste, hvilket næppe kan 
overraske nogen, gang på gang spontane latterbrøl 
blandt publikum. 

Vi kom i løbet af lektionen ud til cellebiologiens all-
ermindste kroge, men endte alligevel ud med et en 
fantastisk samlet forståelse og et ekstremt overblik. 
Han havde på en brillant måde formået, at få alle 
de studerende aktiveret i undervisningen, uden det 
sænkede det faglige niveau. Og vi var alle enige om, 
at ”The Cell” var spild af penge efter denne festivitas 
af lærdom. 

,,Så kan han da heller ikke finde på mere” tror jeg 
de fleste af os tænkte, men jo. Som om det ikke var 
nok, havde Michael Concillado også forberedt en 
uovertruffen quiz som afslutning. Spørgsmålet var 
simpelt, men tilpas udfordrende og passede perfekt 
til vores nuværende niveau. Vinderen fik sin fortjente 
gevinst og Michael Concillado sluttede af med den 
frække kommentar: ,,Tak for i dag”, som kun han kan 
sige det. Den stående ovation ville ingen ende tage, 
og til sidst måtte Michael Concillado forlade lokalet 
under stadig rungende applaus. 

Jeg forsøgte at indhente Michael Concillado ude 
på gangen, men dette måtte jeg dog hurtigt opgive. 
Straks han forlod lokalet, var der sort af unge møer 
omkring ham. Jeg nåede dog lige at fange et kækt 
smil og et glimt i øjet inden han forsvandt helt i 
mængden. Klassisk Michael Concillado.

SAU"12" MED HOLD 210A
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Hospitalsenheden Vest, 
Regionshospitalet Herning 

AKUTAFDELINGEN

I Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning 
er et vikariat ledigt til besættelse i perioden 1. 
december 2009 til 31. januar 2010. 

Akutmodtagelsen modtager patienter fra de 
medicinske-, kirurgiske og ortopædkirurgiske- 
specialer og behandler ca. 14.000 patienter i 
skadestuen hvert år.

Du vil skulle indgå i basislægeberedskabet, der 
omfatter to vagtlag med 8-skiftet vagt.

Har dette din interesse, kan du får yderligere 
oplysninger ved kontakt til afdelingslæge Suheil 
Salamon på telefon 9927 3289 / mobil 26803613 
eller pr. e-mail:  suasa@Ringamt.dk 

Ansøgning bedes fremsendt pr. mail til 
suasa@Ringamt.dk  eller til postadressen: 
Regionshospitalet Herning, Akutafdelingen, Gl. 
Landevej 61, 7400  Herning.

Ansøgningsfrist:  21. oktober 2009

FORSKNINGSÅRS-
STUDERENDE SØGES 
til projektet ”Fysisk aktivitet og 
appetitregulation – hjørnestene i et 
langt og sundt liv” 

Din profil: Vi søger en studerende på kandi-
datdelen af medicinstudiet med interesse for 
forskning, som ønsker at holde ½-1 års orlov 
og medvirke i projektet ”Fysisk aktivitet og 
appetitregulation – hjørnestene i et langt og 
sundt liv”. Du vil indgå i teamet omkring pro-
jektet, og afhængig af dine ønsker og orlovens 
varighed vil der også være mulighed for et 
mindre, selvstændigt forskningsprojekt, som 
kan udmunde i en videnskabelig artikel. Du kan 
ydermere skrive kandidatspeciale om projektet. 
Arbejdet vil give dig rig mulighed for at lære 
forskellige kliniske procedurer og laboratori-
eteknikker, og du vil opleve at være i et aktivt 
forskningsmiljø og arbejde tæt sammen med 
det øvrige videnskabelige personale i forsker-
gruppen. Vi stiller et skolarstipendium på kr. 
10.000,- per måned til din rådighed. Forventet 
start 1. februar eller efter aftale.

Kort projektbeskrivelse: ”He eats faster than 
he runs”, sagde en kone om sin mand, og dette 
er kernen i udviklingen af livsstilssygdomme. 
Formålet med projektet er at kortlægge fak-
torer, der bestemmer en persons medfødte in-
sulinfølsomhed, samt at udrede hvordan fysisk 
træning påvirker dette samt influerer på appe-
titregulationen. Projektet tager udgangspunkt i 
60 overvægtige, inaktive, raske mænd og rum-
mer 4 projekter i ét (Four-IN-onE = FINE):

Genetisk betinget spredning i befolknin-
gens insulinfølsomhed
Dosis-respons effekter af fysisk træning
APpetite and EXercise (APEX)
Kulturelle barrierer for fysisk aktivitet

I projektet fordeles forsøgsdeltagerne ved 
lodtrækning i 3 grupper, som i 12 uger udfører 
enten høj-dosis (60 min/dag), moderat-dosis (30 
min/dag) eller ingen fysisk træning. Før, under 
og efter forsøgsperioden undersøges deltagerne 
med teknikker spændende fra højteknologiske 
PET/CT- og MR-scanninger til lavteknologiske 
kostregistreringer og konditests. Studiet 
forventes at styrke platformen for livsstilsan-
befalinger og at bidrage til udvikling af diag-
nostiske markører og farmaka til forebyggelse 
og behandling af livsstilssygdomme.

Forskningsmiljø: FINE-forskergruppen er 
tværvidenskabelig, og der trækkes i projektet 
på metoder fra både medicinsk, naturvidenska-
belig og humanistisk forskning, hvilket efter 
vores opfattelse er ganske innovativt. Projekt 
FINE har base på Biomedicinsk Institut på 
Panum Instituttet, men der foregår ligeledes 
undersøgelser på Institut for Human Ernæring 
og Rigshospitalet ligesom forskere fra Saxo-
instituttet er involveret i projektet. Til projekt 
FINE er der udover de seniore medarbejdere 
tilknyttet 4 ph.d.- og 3 specialestuderende. 

Vejledning og kontaktinfo: 
Læge, lektor Bente Stallknecht 
(bstall@mfi.ku.dk, 35327540, lokale 12.4.31) 
og 
læge, lektor Thorkil Ploug 
(tp@mfi.ku.dk, 35327435, lokale 12.4.23), 

Biomedicinsk Institut, Panum Instituttet, vil 
fungere som hovedvejledere, og du er meget 
velkommen til at kontakte os for yderligere 
info. Du kan også kontakte tidligere prægraduat 
forskningsårsstuderende stud.med. Pernille 
Auerbach (plauerbach@mfi.ku.dk, 25390417) 
omkring arbejdet og miljøet i forskergruppen.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 1. november 
2009. 

Ansøgningen sendes til bstall@mfi.ku.dk. 

1.

2.
3.
4.

Studenternes Galleri: 

CALL FOR ART 
WORKS
Vinterudstillingen 2009
***
Studenternes Galleri søger endnu engang værker 
til den kommende udstilling, Vinter 2009 på Det 
Humanistiske Fakultetsbibliotek.

Laver du kunst ved siden af studiet, og kunne du 
tænke dig at se det udstillet, inviteres du til at 
indsende 3 – 8 værker inden d. 6. november.
-
Vinterudstilling 2009 er en åben censureret 
udstilling udvalgt af en jury og kurateret af 
Studenternes Galleri. Vi holder fernisering d. 
26. november. Værkerne vil kunne opleves de 
kommende otte uger. Efter en vellykket åbning-
sudstilling (Efterår 2009) – som kun omfattede 
studerende ved Det Humanistiske Fakultet – har 
vi valgt at invitationen gælder alle studerende 
ved Københavns Universitet.
-
Studenternes Galleri er et samarbejde mellem 
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KUBIS-
HUM* og tre studerende: Andreas Mandrup, 
Ida Oline Frandsen og Laura Albeck. Galleriet 
har til huse i stueetagen på Det Humanistiske 
Fakultetsbibliotek og bygger på et ønske om 
at berige og inspirere miljøet på og omkring 

Københavns Universitet 
Amager.

Billedkunst samt 
installations- og 
videokunst, lyd 
etc. vil bidrage 
til et inter-
disciplinært 
samspil mel-
lem f lerdi -
mensionelle 

kunstudtryk 
og funktionerne 

i et moderne bib-
lioteksrum.

***
For videre information om Studenternes Galleri 
og om hvordan du sender ind besøg vores web 
www.studenternesgalleri.dk og / eller send os en 
e-mail på studenternesgalleri@hum.ku.dk 

*
VIDEAMUS!

INTRODUKTIONSSTIPENDIER
Gigtforeningen har to introduktionsstipendier til besættelse. 
Ansøgningsfrist er 1. februar 2010.

De to introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. 
april 2010 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op 
til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomster. 

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via ‘Søg 
støtte fra forskningsrådet’ på www.gigtforeningen.dk/forskn-
ing  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 
39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er mandag den 1. februar 2010.

- - - - -

GIGTFORENINGENS 
STUDENTERPRISER 2010
Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstuderende til 
at skrive deres større obligatoriske valgfrie opgave (OSVAL II 
/ fordybelsesopgave) 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 12 måneder efter 
opgaveeksamen indsende: 
- en forside med projektets titel samt dine kontaktoplysninger 
(navn, adresse, tlf.nr., e-mail)
- en kopi af karakterbeviset
- indstillingen fra vejlederen
- en kort, let forståelig projektbeskrivelse på dansk
- din opgave

En opgave kan kun indsendes én gang med henblik på opnåelse 
af prisen.
I tilfælde hvor en opgave er løst af flere eksaminander kan disse 
dog ansøge om prisen hver for sig og skal indstilles enkeltvis.

Ansøgning mrk. ”Studenterpris” indsendes i 2 eksemplarer 
til
Gigtforeningen
Att.: Forskningsadministrationen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte
og skal være Gigtforeningen i hænde senest mandag den 1. 
februar 2010

Endvidere skal et eksemplar af opgaven – inkl. den korte projekt-
beskrivelse -  sendes elektronisk til forskning@gigtforeningen.
dkI emne-feltet skrives ”Studenterpris” samt dit navn. Even-
tuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler på tlf. 39 77 
80 38.

Priserne vil blive overrakt ved en reception i forbindelse med 
Gigtforeningens repræsentantskabsmøde onsdag den 19. maj 
2010. Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede op-
gaver at offentliggøre den korte projektbeskrivelse. 

PERCUSSIONIST SØGES
 
Band søger en Panum-studerende, der er parat til at engagere 
sig som percussionist i et band og spille pop og dansevenlig 
musik.

Du skal være parat til at blande det akustiske med elektronisk 
rytme. Vi har fast øvetid mandag aften kl. 19:30-23:00 i Panum 
Studenterklubbens øvelokale. 

Du kan i høj grad være med til at præge sætlisten. Vi satser 
på at spille ude til større fester og til Studenterklubbens fred-
agsbarer mm. ca. en gang om måneden. 

Er du interesseret og kan du levere stabilt og inspirerende 
trommespil? - så send en mail til: trine.linnea@gmail.com, 
rasmuskoster@hotmail.com og xpss2001@hotmail.com.

ANNONCER
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HERTOFT-EFTERMIDDAGE

SÆSON 2009-10
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (op-
gang 61a)
Tidsrum: Kl. 16.00-18.00
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi 
Kontakt: www.sexogsamfund og www.klinisksexologi.dk
Adgang: Gratis

22. oktober: [Bemærk dato]

RUNE GADE
Maskuline selvfremstillinger i forvandling
Med afsæt i Richard Winthers litterære og billedkunstneriske værk vil oplæg-
sholderen diskutere maskuline selvfremstillinger, som de formede sig i lyset 
af feminismens opblomstring i 1970’ernes Danmark. ”Hellere døden i Kristus 
end at blive en tøffelhelt”, skrev Winther i sit monumentale, litterære tableau 
”Den hellige Hieronymus’ damekreds” fra 1978. 
Udsagnet var en direkte reaktion på rødstrømpernes fremkomst, som blev 
gjort til genstand for en række komplekse refleksioner, ligesom det plagede og 
pinefulde (men samtidig nydelsesbetonede) forhold til kvinderne bearbejdedes 
visuelt i kunstnerens utallige selvportrætter med modeller. I oplægget disku-
teres det, hvordan Winther på særegen vis kombinerer historiske og samtidige 
kilder i sine værker, der tegner billedet af reaktiv, hvis ikke reaktionær 
maskulinitet. Og linjerne trækkes fremad til mere dagsaktuelle eksempler på 
mandlige kunstneres bearbejdelser af kønsforholdet. Oplægsholderen er lektor 
i kunsthistorie.

Mange hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Samfund

V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

Læs mere om bøgerne på www.munksgaarddanmark.dk

Etisk håndværk
Jacob Birkler

Etisk håndværk handler om de svære 
etiske situationer, sygeplejersker står 
over for i klinisk sygepleje. Situationer, 
hvor vanskelige valg skal træff es, og hvor 
man som sygeplejerske bliver sat på en 
hård prøve. I bogen får man et kort over 
det etiske landskab og de mange forskel-
lige etiske dilemmaer, sygeplejersker 
dagligt konfronteres med. Det kan fx 
være udfordrende magtrelationer og kon-
fl ikter med kollegaer samt pårørende.

Medicinsk fi losofi 
Herik W. Wulff , Stig Andur Pedersen 
og Raben Rosenberg

Bogen henvender sig til medicinske 
studenter, læger, sygeplejersker og alle 
andre, der interesser sig for lægeviden-
skabens viden skabsteoretiske og moral-
fi losofi ske grundlag. Det er bogens sigte 
at øge selvforståelsen blandt fagets 
udøvere og at medvirke til en højnelse 
af den løbende debat om lægevidenska-
bens og sundhedsvæsenets problemer.

ETIK – TAK !
Rationel klinik 5. Udgave
Henrik R. Wulff  og Peter C. Gøtzsche

Bogen udkom første gang i 1973 og er siden 
oversat til en række forskellige sprog. Bogens 
sigte er uændret, men der er sket meget i de 
forløbne år, og bogen er tilsvarende omarbej-
det. Forfatterne er varme fortalere for det, 
der i dag betegnes som evidensbaseret me-
dicin, og i bogen gennemgås det naturviden-
skabelige og humanistiske grundlag for 
diagnostiske og terapeutiske beslutninger. 
Rationel klinik 5. udgave henvender sig både 
til medicinstuderende og færdiguddannede 
læger.

304 sider 
KR. 348,- 

(vejl.)

160 sider 
KR. 199,- 

(vejl.)

248 sider
KR. 355,- 

(vejl.)

HERLEV-ØSTEBRO-
UNDERSØGELSEN 
SØGER NYE KOLLE-
GAER:
Kunne du tænke dig at få stor erfaring 
med at tage blodprøver, udføre lunge-
funktionsundersøgelser og få indblik 
i, hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye kollegaer med lyst til at ar-
bejde med ovenstående samt interview 
af Herlev-Østerbroundersøgelsens 
deltagere.

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag 
om ugen (minus fredag) i tidsrum-
met 14.45 til ca. kl. 21.00. Desuden 
forventer vi, at du er interesseret i 
at arbejde min. ½ år. Arbejdet finder 
sted på Klinisk Biokemisk Afdeling på 
Herlev Universitetssygehus.
Der vil være grundig oplæring.

Send ansøgning og CV senest 1/11 2009 
til Afdelings- og projektsygeplejerske 
Anne Lene Oxlund på anleox01@heh.
regionh.dk
Du er velkommen til at søge yderligere 
information 
 på tlf. 44 88 33 17

 

RASKE FORSØG-
SPERSONER SØGES 
TIL MR-SKANNING 
AF HJERNEN
Vi søger raske mænd og kvinder til 
deltagelse i et videnskabeligt forskn-
ingsprojekt om visuel opmærksomhed 
med funktionel magnetisk resonans 
billeddannelse (fMRI) og transkraniel 
magnet stimulation (TMS). 

Forsøget foregår på MR-afdelingen, Hvi-
dovre Hospital og varer 4  timer fordelt 
på 2 forskellige dage. Undersøgelsen 
er smertefri. Der er ikke meget plads 
i skanneren, og det kan være lidt ube-
hageligt at ligge uden at bevæge hovedet 
for 10-30 minutter ad gangen. Du får 
refunderet udgifter til transport og tabt 
arbejdsfortjeneste på 1000 kr (skattep-
ligtigt) for et afsluttet forsøg. 

Vi kan ikke bruge dig hvis du er gravid, 
har nedsat syn som ikke kan korrigeres 
med kontaktlinser eller er venstrehån-
det. Hvis dette har interesse, email ven-
ligst til d.balslev@gmail.com hovrefter 
du vil få tilsendt detaljeret information 
om projektet.  

Med venlig hilsen 
Daniela Balslev
Læge, PhD
MR-afdelingen, Hvidovre Hospital

ANNONCER


