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0 Ærede godtfolk
Traditionen tro afholdes der i År 
69-timers-bar i den ædle Borg 
Studenterklubben

Som angivet i De Gamle Skrifter 
skifter vi til vintertid Natten til 
Søndag hvor Den samme her-
rens Time 02.00 til 03.00 vil 
eksistere to Gange!

Derfor afholdes Den ædle 69-
timers-bar fra Torsdag d. 28. 
Oktober kl. 11.00 til Søndag d. 
31. Oktober kl. 07.00
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Det sker i ugen
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427 
Panum Instituttet, bygn. 1.0.11 
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 indlæg-
genes 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 følgende 
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 ect. 

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 lokaler i Panum 
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Il-
lustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende 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 redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.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 institutter 
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.dk

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

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet 
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside:

Onsdag:  MOK nr 8, årgang 43 udkommer
  Psykoterapi foredrag, kl. 16, se s. 13
  PMS foredrag, se s. 12
  FORNIKS Akut Neurologi, kl. 16, se s. 11

Torsdag: 69TIMERSBAREN ÅBNER KL. 11, se s. 14-18
  Hertoft-eftermiddag, kl. 16, se s. 8
  Dialogmøde om Sunds Budget 2011, kl. 15, se s. 3
  

Fredag: BOXEBAR-MAVEBAR, kl. 15, se s.  14

Lørdag: MOK fester igennem
  

Søndag: 69TIMERSBAREN LUKKER KL. 11, se s. 14-18
  

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Uddeling af Scorebogen kl. 1000-1400, se bagsiden
  SAKS Intro til Plastikkirurgi, 1715 

  Kursus i Studie- og Memoreringsteknik, kl. 18, se s. 7
  MR Månedsmøde, kl. 17, se s. 4

Tirsdag: PUFFs ournal Club, kl. 1615, se s.  13

Denne redaktion 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 merit-
sager)
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 ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservice-
centerets hjemmeside http://ssc.ku.dk/ 
Ansvarlige for holdsætning
1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf. 3532 6803, mimu@sund.ku.dk
  Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:  Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
 Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
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3Styrende organer

Studievejledningen

På initiativ af SundRådet inviterer Studenterforum til:

DIALOGMØDE OM SUNDS BUDGET 2011
TORSDAG DEN 28. OKTOBER KL 15.00-16.00 I HANNOVER AUDITORIET
Alle studerende på SUND inviteres til dette semesters andet dialogmøde mellem studerende og dekanatet på SUND - denne gang om den økonomiske 
situation på fakultetet. 
Hvad betyder krisen, globaliseringsmidler og genopretningspakke for din uddannelse?
Hvordan ser SUNDs budget 2011 ud? Og hvad er udsigterne fremover? 
Hvor kommer pengene til undervisning og uddannelse egentlig fra?
Og hvordan fordeles de mellem forskning og uddannelse og mellem uddannelser?

Som studerende har man ofte ikke indsigt i det, der i allerhøjeste grad betyder noget for kvaliteten af vores udannelse – nemlig pengene! Og ofte føler 
man sig ikke klædt på til at forstå debatten om nedskæringer. Så kom, bliv oplyst og få svar på dine spørgsmål!

Fakultetsdirektør Arnold Boon vil holde et oplæg og bagefter vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål – basale såvel som kritiske! :-)
Dekan Ulla Wewer vil sandsynligvis også være til stede.

På mødet vil projektchef og brugerkoordinator Sidse Marie Brandt også orientere om status for NYBYGGERIET PÅ PANUM og hvordan vi 
studerende har mulighed for at blive inddraget i processen gennem brugergrupper.

Tag dine læsemakker under armen og kom og lær lidt mere!
Og spred endelig budskabet!

Sygdom og hvad gør jeg så? 
Alle kan blive syge i løbet af sit studie, men det er først rig�g uheldigt når det falder 
sammen med enten eksamen eller obligatorisk undervisning – se her hvordan du skal 
forholde dig. 

• Sygdom ved obligatorisk undervisning: 
Kontakt kursussekretæren hur�gst muligt og undersøg, om du kan få undervisningen en 
anden dag fx øvelse med et andet hold eller lign. 
Kan det ikke lade sig gøre at få gennemført den obligatoriske undervisning på pågældende 
kursus, søges en dispensa�on �l at gå �l eksamen uden godkendt kursus. Sygdom skal 
dokumenteres ved en lægeerklæring fra egen læge påført lægens stempel og ydernum-
mer og vedlægges dispensa�onsansøgningen. Undervisningen gennemføres så i stedet 
på næste semester. Kontakt al�d Studievejledningen inden du søger en dispensa�on.

• Sygdom før eksamen: 
Bliver du syg før eksamen skal du snarest og senest kl. 9.00 på eksamensdagen meddele 
de�e �l Eksamenskontoret. De�e gælder også, hvis du bliver syg �l en syge-/reeksa-
men. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring fra egen læge påført lægens 
stempel og ydernummer. Den skal være Ekspedi�onen i hænde senest 3 hverdage e�er 
sygemeldingen.
Husk at du selv skal �lmelde dig syge-/reeksamen. 

• Sygdom under eksamen:
 Bliver du syg under eksamen, skal du �lkalde en �lsynsførende, aflevere din opgave 
og sørge for, at der bliver underskrevet af �lsynet og dig, at du forlader eksamen på 
grund af sygdom. 
Dere�er skal du omgående søge læge og sende en lægeerklæring, der skal være Eks-
pedi�onen i hænde senest 3 hverdage e�er eksamen. Opgaven vil ikke blive vurderet, 
hvis du bliver syg under eksamen.
Se evt. mere på www.medicin.ku.dk/eksamen/

Hør hvordan du kan håndtere din 
eksamensangst
Langt de fleste studerende bliver nervøse, når de skal �l eksamen. Og en 
vis nervøsitet kan være en fordel, når man skal yde en op�mal indsats. 

Nogle oplever imidler�d mere belastende angstproblemer i forhold �l eksamen – enten ved eksa-
menslæsningen eller �l selve eksamenen. Hvis problemerne er vedvarende, eller hvis man dumper 
eller melder fra �l eksamen flere gange, kan de e�erhånden udvikle sig �l regulær angst for at gå 
�l eksamen. 

Eksamensangst kan skyldes mange forskellige �ng: Uhensigtsmæssig læseteknik, faglige vanskeligh-
eder, ny studerende på universitetet, præsta�onsangst eller svære personlige problemer. 
SUND a�older sammen med psykolog Anna Sillemann fra Studenterrådgivningen et oplæg om hvordan 
du kan høre mere og få svar på dine spørgsmål om eksamen, angst og stress 

Tid og sted
Tirsdag den 9. november kl. 16.15-17.45 i Haderup auditoriet 

Undervisningsform
Oplæg ved Anna Sillamann. E�er oplæget vil der være mulighed for at s�lle spørgsmål om eksamen, 
angst og stress 

Tilmelding
Oplægget henvender sig �l alle studerende på SUND som oplever problemer i forhold �l eksamen. 
Man �lmelder sig på følgende hjemmeside h�p://sund.ku.dk/uddannelse/studievejledning/eksa-
mensangst/

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

Studievejledningen for Medicin  
Uge 43-44  Oktober/November 2010

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 
Mandag 25/10 1500 – 1600 1600 – 1800 Ole Kruse
Onsdag 27/10 0800 – 0900 0900 – 1100 Pernille Heimdal Holm 
Mandag 1/11 1500 – 1600 1600 – 1800 Ole Kruse
Onsdag 3/11 0800 – 0900 0900 – 1100 Pernille Heimdal Holm
Torsdag 4/11 1200 – 1300  1300 – 1500  Sedrah A. Butt
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 
Tirsdage 0900 – 1000  1300 – 1500  Eva Maryl
Torsdage  1000 – 1200  Eva Maryl
Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har 
mulighed for at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail 
til evma@sund.ku.dk for at lave en aftale udenfor træffetiden.

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: 9.1.35
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44 Studiepolitik

Studietilbud

Nyt stærkt hold i Medicinerrådet
Medicinerrådet har på generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse med Anders Husby som formand, Kim Bartholdy som 
økonomisekretær, og Line Engelbrecht Jensen, Simon Krabbe og Henrie� e Holst Hansen som bestyrelsesmedlemmer.

Vores fem spidskandidater � l Studienævnet for Medicin er Line Engelbrecht Jensen, Anders Husby, Thanikaivashan Balagane-
shan, Jonas Olsen og Henrie� e Holst Hansen.

Vi er nu den største studenterpoli� ske organisa� on på medicin, e� er at Frit Forums ak� ve har meldt sig ind i det nye Medi-
cinerråd. Der er fornyet engagement i Medicinerrådet, og det næste år bliver forhåbentligt spændende og konstruk� vt. Det 
faktum at vi nu er den største studenterorganisa� on forpligter. Vi skal i samarbejde med underviserne videreudvikle Danmarks 
bedste medicinstudium � l gavn for de studerende og samfundet.

Medicin er grundlæggende et dejligt studie. Det skal sikre at vores samfund også i frem� den har professionelle og fagligt 
dyg� ge læger og nytænkende forskere. Vi ønsker at gøre en posi� v forskel på det studie vi alle har � l fælles.

Vi har på generalforsamlingen vedtaget et papir der beskriver Medicinerrådets vig� gste prioriteter for 2010-2011. Over-
skri� erne er:

Større udby� e af klinikophold
Antallet af studerende
Generel gennemgang af eksaminerne
Styrkelse af farmakologi
Frokostpause
Bibliotek og læsepladser

Vi vil fortælle nærmere om det i de næste numre af MOK.
Vi har også et stort pågående arbejde med den aktuelle revision af både bachelor- og kandidatstudieordningen, hvor det er 
vig� gt at der bliver skabt gode studieforløb set fra den enkelte studerendes perspek� v.
Med andre ord er der rigeligt at tage fat på!

Den nye bestyrelse,
Anders Husby, Kim Bartholdy, Line Engelbrecht Jensen, Simon Krabbe, Henrie� e Holst Hansen

•
•
•
•
•
•

Indkaldelse � l møde i 
Medicinerrådet
Tid: Mandag 1. november 2010 kl. 17.00-18.45

Sted: Studenterhuset, 1. sal

Dagsorden:
1. Formalia
2. Orientering fra bestyrelsen
3. Tilbagemelding fra semestrene
4. Tilbagemelding fra studienævnet og udvalg
5. Sundrådet og studenterrådet
6. Orientering om Det Na� onale Medicinerråd
7. Øvrige meddelelser
8. Budget 2010
9. Kampagnestrategi frem � l valget 2.-6. december
10. Møde i studienævnet
11. Evt.

Kommende møder:
Torsdag d. 2. december 
2010 kl. 16.00-17.45
Mandag d. 3. januar 
2011 kl. 16.00-17.45

Medicinerrådet er en studenterpoli� sk organisa� on, der � l dagligt samarbejder med de øvrige fagråd i Studenterrådet på Københavns Universitet. Vi er den største gruppe i Studienævnet 
for Medicin, lige nu med 3 ud af 5 studenterpladser. Der er plads � l meningsforskelle, og det skal der være i studenterpoli� k. Alle studerende der ønsker at engagere sig i studenterpoli� k er 
velkomne � l at kontakte Medicinerrådets bestyrelse på medicinerraadet@googlegroups.com.

Tilbud fra Studenterpræsten – uge 43, 2010
The Sound of Silence - om sprog og 
kommunikationsformer VI

Kære læser,

Jeg er nødt til at afvige lidt fra skriveplanen. Planen var at skrive noget 
mere om kommunikation i de sociale medier, men et eller andet sted 
hørte jeg noget vigtigt: at vor tids største kommunikationsproblem ikke 
er, at vi har brug for at blive bedre til at få vores budskaber, holdninger, 
statusopdateringer, ideer ud. 

Problemet er, at vi er blevet alt for dårlige til at lytte. 

Vi har ikke tid og ro til at lytte ordentligt til de budskaber, som vi bliver 
bombarderet med fra morgen til aften. Det gælder ikke kun de organiserede 
reklamebudskaber, tv-udsendelser, radio, aviser mm. men også de langt 
mere personlige henvendelser, som vi prøver at dele med hinanden. De 
bliver sorteret og i stor stil omdannet til lydtapeter, der ikke får fokus. 

Det er simpelthen svært at få ”ørenlyd”. Svært at få et andet menneskes 
fulde opmærksomhed. Og tid. Fordi det andet menneske også er så optaget 
af at få kommunikeret SIN mening, SIN følelse, SIN idé til dig og til alle 
andre, der vil lytte.

Resultatet er, at mange af os brænder inde med de ting, som vi virkelig 
har brug for at dele med andre. Det gør vi, fordi de er for vigtige og for 
følsomme til at kommunikere, når der er fare for, at de bliver afbrudt eller 
overdøvet. Med tiden bliver vi måske ligefrem så bange for stilhed, at vi 
undgår den, fordi stilheden lokker de indebrændte tanker frem. De tanker, 
der indeholder smerte og angst, usikkerhed og tvivl, uro og kaos. 

Min lange ordrække, som jo paradoksalt nok er en del af støjbilledet, skal 
derfor afrundes med en hyldest til stilheden – og en reklame for studenter-
præsten som samtalepartner. En af studenterpræstens fineste egenskaber 
er evnen til at tie stille. Han kan give dig tid og rum til at dele de svære 
tanker med sig. Han kan lytte. Benyt dig af det!

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Studiekreds: Det evolutionære hjernemenneske
For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst Nicolai Halvorsen.
Tid: tirsdage 16-18. Næste gang 26. oktober.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 1. sal (bag kirken på Sankt 
Hans Torv)

Filmstudiekreds: Præster på film
Aftenens film er “”Menneskedyret” af Carsten Rudolf.

Samtidig med at interessen for den institutionalis-
erede kristendom efter sigende er for nedadgående, 
er det påfaldende at mange nyere danske film har 
præsteskikkelsen som omdrejningspunkt. Medierne 
er på den måde med til at præge billedet af præsten 
i det danske samfund.

Efter filmen er der en drøftelse af aftenens film over en 
let anretning.

Tid: onsdag den 27. oktober kl. 19
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Pris: det er gratis at deltage

Studiekreds: Kager i teori og praksis – on location
Vi henter cupcakes hos Agnes – en af Københavns nyeste og mest hippe kagebutikker 
- og tager dem med tilbage i studenterlokalerne i St. Kannikestæde 8, hvor vi brygger 
kaffe og snakker om kager. Og andet. 

Du kan forberede dig ved at læse på http://en.wikipedia.org/wiki/Cupcake

Tid: torsdag den 14. oktober kl. ca. 15 ved dagens konditori - eller i St. Kannikestræde 
8 kl. ca. 14.30 
Sted: Agnes Cupcakes, Sværtegade 2
Pris: du betaler selv, hvad du spiser og drikker. Regn med ca. kr. 100 for kaffe og 
kage.
Tilmelding: senest kl. 15 dagen i forvejen via Facebook eller til Lise på lotz@adm.
ku.dk

Fra genkristning til religionskrig
Andet foredrag af tre under temaet: Kirken og kristendommen i medierne

Kirke- og religionsstof i medierne 1990-2010, subjektivt oplevet ved professor ved 
Institut for Litteratur, Kultur og Medier på SDU, Nils Gunder Hansen.

Der vil være mulighed for diskussion over en kop kaffe eller en øl efter foredraget.

Tid: torsdag 28. oktober fra 20:00 til 22:30
Sted: Trinitatis Sognehus (bag Rundetårn)

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
Facebook: StudenterMenigheden i København (SMiK)
Blog: ku-praest.blogspot.com
Twitter: SMiKbh
praest@sund.ku.dk / 28 75 70 94

Samtidig med at interessen for den institutionalis-

er på den måde med til at præge billedet af præsten 

Efter filmen er der en drøftelse af aftenens film over en 
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Åbningstider, Mikroskopi
i lokale 15.2.15, Efterår 2010

Dato Tidspunkt Teknisk Assistent Demonstrator
Oktober
27. 16 - 20 Birgitte 

November    
1. 8 - 12 Irfan 
5. 16 - 20 Stine Carina (16-20)
9. 17 - 21 Stine 
12. 14 - 18 Birgitte 
17. 17 - 21 Birgitte 
18. 16 - 20 Irfan 
23. 14 - 18 Birgitte 
25. 14 - 18 Irfan 
29. 14 - 18 Birgitte 

December    
3. 14 - 20 Stine Carina (14-20)
7. 15 - 21 Birgitte 
10. 14 - 22 Stine Carina (16-22)
11. 8 - 16 Stine Carina (8-16)
12. 8 - 16 Stine Carina (8-16)
13. 2. sem skriftlig eksamen 
13. 15 - 22 Stine Carina (16-22)
14.  15 - 22 Birgitte Carina (16-22)
15. 2. Sem Spotprøve 
28. 16 - 20 Birgitte Carina (16-20)

Januar      
2. 10 - 14 Irfan 
3. 3. Sem Spotprøve 

Februar     
17. 17 - 21 Birgitte Jon (17-21)
20. 10 - 16 Birgitte 
21. 2. Sem Spot reeksamen

Studietilbud

Studentermedhjælp søges
 
Vi søger en studentermedhjælper til vask og klargøring af kirurgiske 
instrumenter. Du kommer til at arbejde i Afdelingen for Eksperimen-
tel Medicin (AEM) på Panum. På operationsafsnittet er vi 3 faste 
medarbejdere, som varetager opgaver inden for teknisk assistance og 
faglig rådgivning i forbindelse med forsøg og under-visning, hvor grise 
anvendes. 

Arbejdsopgaver
Du skal vaske, klargøre og pakke de kirurgiske instrumenter, der har 
været anvendt i forbindelse med f.eks. Sundhedsstyrelsens specialespeci-
fikke kurser. Dine opgaver vil eksempelvis være:
o Betjening af vaskemaskemaskine
o Pakning af instrumentbakker
o Evt. betjening af autoklave
o Oprydning
o Klargøring til næste kursusdag
o Anden bistand 
 
Du har
o Lyst og evne til at arbejde selv-stændigt
o Mulighed for at arbejde efter endt arbejdstid 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge 
stillingen.

Vi tilbyder
o Et job med stor selvstændighed og fleksibilitet
o Indsigt i arbejdet på et eksperimen-telt kirurgisk afsnit
o Indblik i betjening af medicoteknisk udstyr etc.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er tidsbegrænset til 15 timer i uge 47 (ca. kl. 16-19) med 
mulighed for forlængelse til anden periode. Ansæt-telse og aflønning 
sker i henhold til gældende overenskomst mellem Fi-nansministeriet 
og HK med indplace-ring som studentermedhjælper.

Yderligere oplysninger
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, kan du henvende dig til 
Dyrlæge Camilla Schumacher-Petersen på 30 50 71 12 mellem kl. 9-16 
eller cscp@sund.ku.dk.  

Du kan læse mere om AEM på www.emed.ku.dk. 
Kort ansøgning og CV sendes pr. mail til emed-adm@sund.ku.dk. Din 
ansøgning skal være os i hænde senest 1. novem-ber 2010 kl. 12.00.

Foredrag i Dansk Medicinsk-historisk Selskab

i Auditoriet på Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K. 
Deltagelse er gratis og åben for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.

Tirsdag d. 9. november 2010 kl. 19.30

Professor, D.Phil. Peter E. Pormann, Department of Classics and Ancient History, Univer-
sity of Warwick.
Ibn Serapion: A physician at the Crossroads between East and West.
Peter Pormann har specielt beskæftiget sig med middelalderens islamiske medicinhistorie. 
Herunder er et abstrakt af hans foredrag.

Ibn Serapion: A physician at the Crossroads between East and West
Little is known about Ibn Serapion. The information in the so-called bio-bibliographical 
tradition (i.e., literature by medieval writers listing different physicians) is marred with 
chronological errors, and we rely mostly on internal evidence from Ibn Serapion’s works 
for dating him. He wrote a Small and a Great Compendium, both in Syriac, a Christian 
Aramaic dialect, close to the language which Jesus would have spoken. The Syriac originals 
are unfortunately lost, but we still have fragments of different Arabic translations, as well 
as complete Latin and Hebrew versions of the Small Compendium. Because of the authors 
which Ibn Serapion quotes, he probably lived in the second half of the ninth century. His 
Small Compendium is a medical encyclopedia in seven books, the first four dealing with 
diseases located at a specific part of the body from tip to toe; book five with skin disorders, 
poisons, and gynaecological matters; book six with fevers; and book seven with compound 
drugs. For the most part, Ibn Serapion draws on previous Greek medical literature when 
describing the various illnesses and prescribing medication against them. For instance, 
the gynaecologoical chapters contain a lot of material from the Pragmateia or Handbook 
by Paul of Aegina (fl. c.650), and Galen (d. 216/7) is an obvious source elsewhere. In that 
sense, he continues the Greek tradition of humoral pathology, the notion that health and 
disease are determined by the balance or imbalance of the four humours blood, phlegm, 
yellow bile, and black bile. There is, however, notable innovation in one area of Ibn Sera-
pion’s therapy: he includes many recipes with Indian ingredients, or of Indian origin. This 
reflects the cosmopolitan nature of the Abbasid Empire with its thriving capital Baghdad, 
where he probably worked.
The fate and fortunes of Ibn Serapion and his Small Compendium can best be illustrated 
through one of the manuscripts that preserve the Arabic version of this work, namely Cod. 
Or. 2070 in the Leiden’s Universiteitsbibliotheek. It tells the fascinating story of the trans-
mission of medical knowledge from East to West, from Syriac via Arabic to Latin.

Annoncer
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Du inviteres hermed til ansættelse som forskningss-
tudent på Dansk BørneAstma Center (DBAC) (www.
dbac.dk) ved Gentofte hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma Begins 
in Childhood – et fødselskohortestudie, hvor vi følger 
ca. 800 gravide kvinder og deres børn med fokus på 
astma, eksem og allergi; se www.bornogastma.dk

Vi tilbyder ansættelse mhp projektet: ”Fysisk aktivitet 
hos småbørn med astma”

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sund-
hedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. 
Forskningsåret indebærer et års orlov, hvor man tager 
del i det daglige arbejde i vores kliniske forskningsk-
linik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du 
kan få mere information om reglerne for forskningsår 
på http://sund.ku.dk/for_studerende/forskningsaar/. 
Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, 
gennemføre merit-givende forskningsår med afslut-

tende eksamination, skrive OSVAL opgave samt få 
anledning til at deltage i videnskabelig publikation, og 
forberede eget PhD studium. Du vil endvidere indgå i 
et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, hvor 
dine arbejdsopgaver er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2010. Det vil være en fordel at deltage i kurset ”Basal 
klinisk forskningstræning” der afholdes d. 17.-28. 
Januar, 2011. Tilmeldingsfristen til dette kursus er 
22. December, 2010. 

Yderligere information fås ved henvendelse til post-doc 
Klaus Bønnelykke på telefon 3977 7360.
E-mail  ansøgning senest 27.  november på 
bisgaard@copsac.com
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center

Køb bøgerne på www.munksgaarddanmark.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev

Praktisk procedure- 

og diagnoseguide  

346 sider  

Kr. 348,- (vejl.) 

EKG – let at se  

128 sider  

Kr. 248,- (vejl.) 

Praktisk klinisk 

smertebehandling  

240 sider  

Kr. 258,- (vejl.)

Skadestuekirurgi  

320 sider  

Kr. 328,- (vejl.)

HVAD HAR DU I LOMMEN?

NU
MED ONLINE 

LÆRINGS-
MATERIALE

1. november kl. 18-21

Kurset er målrettet medicinstuderende på bach-
elordelen, men studerende på kandidatdelen er også 
velkomne. Dette er et kursus, som introducerer og 
træner både de klassiske og de mere moderne studi-
eteknikker, herunder

- sekvens-læsning
- fornuftig brug af computer
- 2-vejsnoter
- memoreringsteknikker
- læse- og eksamensplanlægning

Der er tale om et kursus med mange praktiske øvelser 
hvor du bruger dine egne bøger fra dette semester og 
din egen computer.

Kurset er gratis.

Idet der har været stor interesse for kurset allerede 
vedforhåndstilmeldingen, udvides antallet af plad-
ser med 10 stk, som fordeles efter først til mølle.. 
Interesserede kan sende navn og semestertrin til 
studieteknik@gmail.com 

VH
Rune Sarauw Lundsgaard.

PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR I PÆDIATRI

KURSUS I STUDIE- OG MEMORERINGSTEKNIK 

NU ER 
DEN HER - 
INSTRUKSEN.
DK TIL 
IPHONE - 
HENT DEN 
GRATIS I APP 
STORE

Alles blikke misundelige 
efter dig?

Både hvis svaret er ja eller nej, kan du give det nyt 
liv med en iPad i 3G-udgaven (16GB), der aldrig har 
været uden for en case med medfølgende case og 
medfølgende trådløst apple-tastatur på dansk. 5500 
for det hele med kvittering. Billigste alternativ for 
en 3G iPad er Leasy til 7999 eller en tur til tyskland. 
Send en sms til 60653831.

Annoncer
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ALORS UNE DANCE

DET FRANKOFILE HJØRNE

LE BAND FANTASTIQUE:
HÉRÖ

30.OKTOBÉR 18-20• LE KØSSÉREN

BAR LISTE:

- GIRAF

- ISBJØRN

- BRUTALIS

- KRUDTUGLER

- FISK

- JÄGERMEISTER

ZOO BAR
ER DU VILD MED DYR?
ER DU VILD MED ØL?
ER DU TOSSET MED 
ANSIGTSMALING?ANSIGTSMALING?

28
OKT

LILLE BAR

12-14

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

28. oktober: 
Lone Bjelke & Mathilde Walter Clark 
Tilnærmelser. En eftermiddag med Clark, 
Bjelke og Duras. 
Lyrikeren Lone Bjelke har i de senere år leveret 
flere fornemme oversættelser af den legendar-
iske franske forfatter og filmskaber Marguerite 
Duras (1914-96), og forfatteren Mathilde Walter 
Clark udgav tidligere på året den anmelderroste 
forførelsesroman ”Priapus – en forførerhis-
torie”. Denne eftermiddag vil Bjelke og Clark 
give smagsprøver på deres oversættelses- og 
romanværk.

25. november: 
Kuno Sørensen 
Red barnet – fra seksuelle overgreb
I Danmark er organisationen Red Barnet en 

stærk stemme i kampen mod seksuelle overgreb 
og seksuel udnyttelse af børn. Psykolog i organi-
sationen, Kuno Sørensen, vil med udgangspunkt 
i visning af filmen ”Træneren” sætte fokus på, 
hvordan en børnerettigheds- og græsrodsor-
ganisation arbejder med oplysning, information 
og fortalervirksomhed, når emnet er seksuelle 
overgreb på børn. Han vil desuden se nærmere 
på den svære balance mellem skærpet opmærk-
somhed og hysteri.

27. januar: 
Morten Emmerik Wøldike 
Piger bliver ikke lykkelige af analsex 
”Sexstarz”-censur. Krav om forbud mod 
pornografi. Kodeks for kommunalt ansattes 
seksuelle udfoldelser i fritiden. Jørgen Leth. 
Forbud mod at ansatte hjælper handicappede 
med at tage kontakt til prostituerede. Forslag 
om at bibliotekarer skal klippe sexannoncer ud 
af aviserne, før de lægges frem i bibliotekernes 
læsesale. Jeppe Kofod. Krav om at forbyde købe-
sex. Bekymringer, frygt, forargelse og krav om 
forbud og kontrol prægede den offentlige seksu-
aldebat i sidste halvdel af 00’erne. Debatten er 
blevet polariseret og domineres i stigende grad 
af seksualmoralske standpunkter, der stiller 

sig fordømmende over for forskellige seksuelle 
lystfølelser og kropsudfoldelser og hviler på nor-
mative forestilling om, at der findes en ’rigtig’, 
’sund’ og ’normal’ seksualitet, som skal gælde 
for alle. Sociolog Morten Emmerik Wøldike 
præsenterer resultaterne af sin undersøgelse 
af den danske avisdebat om analsex, pornografi, 
gruppesex, prostitution og seksualisering i 2004-
2006 sammenlignet med 1997.

24. februar: 
Sanne Neergaard 
En god nok sexolog 
At tage medmenneskers kærligheds- og sexliv 
i sine hænder er en dybt alvorlig sag. Hvor 
tør vi! Det kræver respekt, viden, erfaring, 
ydmyghed og mod. Kan enhver cykelsmed eller 
kørelærer påtage sig dette? Er den gode vilje og 
et par weekendkurser nok? Med venlig hilsen 
til børnelægen og psykoanalytikeren Donald 
W. Winnicotts begreb ”a good enough mother” 
vil oplægsholderen fortælle om sin vej, dele sine 
erfaringer, bommerter og sejre fra klinikken og 
fra sit eget liv. Sanne Neergaard er psykolog, 
samlivsterapeut og sexolog, og hun udgav for 
nylig erindringsbogen ”Om lyst og ulyst, kær-
lighed og sorg”.

31. marts: 
Kristian Ditlev Jensen 
Hvad sagde jeg … ti år efter ”Det bliver 
sagt” 
I 2001 udgav forfatteren Kristian Ditlev Jensen 
bogen om, hvordan han som ganske ung blev 
følelsesmæssigt og seksuelt udnyttet af en vok-
sen mand. Bogen fik enorm gennemslagskraft 
qua sine litterære kvaliteter, men også fordi den 
satte et tabuemne til debat og gav en rystende 
præcis førstehåndsberetning om overgrebets 
mekanismer, dynamik og psykologiske kon-
sekvenser. I dag – ti år senere – gør forfatteren 
status. Hvilken betydning fik bogen for hans 
liv? Og hvilken rolle kom den til at spille for 
forståelsen og bearbejdelsen af de traumatiske 
hændelser?

Bedste hilsner 
– og vel mødt!

HERMED ET INDLÆG OM 
PLAN MESTERSKABERNE 

TIL MOK.

Panum LAN afholder panum mesterskab 
i Counter strike og battlefield. Eventen 
løber af stablen den 31. oktober kl. 14 på 
spillesyndikatet.
For tilmelding se facebook eventet: “Pa-
num mesterskaberne i LAN” eller skriv 
en mail til hmd653@alumni.ku.dk.

Game on - PEW

PLAN

PS: måske er der cowboytoast til delt-
agerne!
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DANSK BØRNELUNGE CENTER, RIGSHOSPITALET
søger Osval2-studerende

til forskningsopgave vedrørende svære, komplicerede lungebetændelser  hos børn. 

DBLC varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med 
arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. 

Opgaven består i en opgørelse af knap 80 patientforløb for samtlige børn indlagt på Rigshospitalets pædiatriske 
afdeling fra januar 1993 og frem til dags dato med diagnosen pleuraekssudat/empyem. Opgørelsen har til hensigt 
at beskrive udviklingen i behandlingen af disse børn over tid og påpege mulige områder for forbedringer. 

Vi vil snarest muligt sætte dig ind i opgaven.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til:

Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Leder af Dansk BørneLunge Center, 
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Danmark
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Frederik Buchvald
Afdelingslæge, PhD
Dansk BørneLunge Center 
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003 
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Danmark
E-mail: fbuchvald@dadlnet.dk
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Morten Emmerik Wøldike 
Piger bliver ikke lykkelige af analsex 
”Sexstarz”-censur. Krav om forbud mod pornografi. Kodeks for kommunalt ansattes seksuelle 
udfoldelser i fritiden. Jørgen Leth. Forbud mod at ansatte hjælper handicappede med at tage kontakt 
til prostituerede. Forslag om at bibliotekarer skal klippe sexannoncer ud af aviserne, før de lægges 
frem i bibliotekernes læsesale. Jeppe Kofod. Krav om at forbyde købesex. Bekymringer, frygt, 
forargelse og krav om forbud og kontrol prægede den offentlige seksualdebat i sidste halvdel af 
00’erne. Debatten er blevet polariseret og domineres i stigende grad af seksualmoralske 
standpunkter, der stiller sig fordømmende over for forskellige seksuelle lystfølelser og 
kropsudfoldelser og hviler på normative forestilling om, at der findes en ’rigtig’, ’sund’ og ’normal’ 
seksualitet, som skal gælde for alle. Sociolog Morten Emmerik Wøldike præsenterer resultaterne af 
sin undersøgelse af den danske avisdebat om analsex, pornografi, gruppesex, prostitution og 
seksualisering i 2004-2006 sammenlignet med 1997. 
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Sanne Neergaard 
En god nok sexolog 
At tage medmenneskers kærligheds- og sexliv i sine hænder er en dybt alvorlig sag. Hvor tør vi! 
Det kræver respekt, viden, erfaring, ydmyghed og mod. Kan enhver cykelsmed eller kørelærer 
påtage sig dette? Er den gode vilje og et par weekendkurser nok? Med venlig hilsen til børnelægen 
og psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts begreb ”a good enough mother” vil oplægsholderen 
fortælle om sin vej, dele sine erfaringer, bommerter og sejre fra klinikken og fra sit eget liv. Sanne 
Neergaard er psykolog, samlivsterapeut og sexolog, og hun udgav for nylig erindringsbogen ”Om 
lyst og ulyst, kærlighed og sorg”. 
 
 
31. marts: 
Kristian Ditlev Jensen 
Hvad sagde jeg … ti år efter ”Det bliver sagt” 
I 2001 udgav forfatteren Kristian Ditlev Jensen bogen om, hvordan han som ganske ung blev 
følelsesmæssigt og seksuelt udnyttet af en voksen mand. Bogen fik enorm gennemslagskraft qua 
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Bedste hilsner 
– og vel mødt! 
 

 
 
Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Samfund 
 
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl 

Hertoft-eftermiddage Sæson 2010-11 
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24. februar: 
Sanne Neergaard 
En god nok sexolog 
At tage medmenneskers kærligheds- og sexliv i sine hænder er en dybt alvorlig sag. Hvor tør vi! 
Det kræver respekt, viden, erfaring, ydmyghed og mod. Kan enhver cykelsmed eller kørelærer 
påtage sig dette? Er den gode vilje og et par weekendkurser nok? Med venlig hilsen til børnelægen 
og psykoanalytikeren Donald W. Winnicotts begreb ”a good enough mother” vil oplægsholderen 
fortælle om sin vej, dele sine erfaringer, bommerter og sejre fra klinikken og fra sit eget liv. Sanne 
Neergaard er psykolog, samlivsterapeut og sexolog, og hun udgav for nylig erindringsbogen ”Om 
lyst og ulyst, kærlighed og sorg”. 
 
 
31. marts: 
Kristian Ditlev Jensen 
Hvad sagde jeg … ti år efter ”Det bliver sagt” 
I 2001 udgav forfatteren Kristian Ditlev Jensen bogen om, hvordan han som ganske ung blev 
følelsesmæssigt og seksuelt udnyttet af en voksen mand. Bogen fik enorm gennemslagskraft qua 
sine litterære kvaliteter, men også fordi den satte et tabuemne til debat og gav en rystende præcis 
førstehåndsberetning om overgrebets mekanismer, dynamik og psykologiske konsekvenser. I dag – 
ti år senere – gør forfatteren status. Hvilken betydning fik bogen for hans liv? Og hvilken rolle kom 
den til at spille for forståelsen og bearbejdelsen af de traumatiske hændelser?  
 
 
 
Bedste hilsner 
– og vel mødt! 
 

 
 
Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Samfund 
 
V/ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl 

Annoncer
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sex- og madkasse

Livets
Skole

DK

Går du rundt om tumler med 
nogle af livets store spørgsmål, 
som f.eks.: kan man tillade sig 
at fjerne en udløbet ledig-lap 
fra en 12-semesterstuderendes 
læseplads? 

Eller har du måske en ”ven” der 
har svært ved at få parforholdet 
til at fungere, samtidig med at 
”han” skal læse til eksamen. 

Disse, og mange andre problem-
stillinger, hjælper de to ældre 
og erfarne medicinstuderende 
Morten og Christian dig med i 
Livets Skole.

Skriv dit spørgsmål eller dilem-
ma på: livetsskole@live.dk

Livets
Skole

DK

Morten og Christian svarer på spoergsmål om ALT.

PIK

Hjælp til reeksamen.doc jessica alba hotSex- og madkassenoveller.dk/maend_med_p

http://www.livetsskole.dk/forside

Hej orakler
Jeg vil indlede med at sige, at jeg har 
haft godt udbytte af jeres råd fra sidst. 
Derfor henvender jeg mig til jer med 
endnu et problem, som jeg håber I kan 
svare på. Jeg har denne her ven, som 
jeg ikke har kendt så længe. Når vi 
snakker sammen connecter vi ret godt, 
men det virker som om, at når jeg prøver 
at aftale f.eks. at lave noget i fritiden 
så skal han altid noget andet. Jeg tror 
måske, at han ikke synes om mig, men 
det kan jeg bare ikke forstå.. Giver det 
mening? Anyways - hvordan skal jeg få 
det til at ske at vi går fra at være venner 
til at blive gode venner? Det kunne jeg 
nemlig godt tænke mig. Jeg håber I kan 
hjælpe en person i nød endnu en gang.
Mvh Anders

C: Kære ”Anders”. Mange tak for dit 
spørgsmål. Det er jo altid uheldigt når 
man ikke er enige om hvor gode venner 
man skal være. 
M: Ja, jeg kender udmærket problemet 
fra mig selv. Det jeg plejer at gøre, når 
jeg eksempelvis gerne vil i biffen med 
en af mine gode venner, er at formulere 
spørgsmålet så han ikke har mulighed 
for at sige nej. Fx ”Hej Christian… Skal 
vi tage i biffen fredag eller lørdag?” eller 
måske bare troppe op foran hans dør 
med to pizzaer og sige ”Hej Christian… 
Vil du have pizzaen med peperoni eller 
den med ananas og ansjoser?”. Det 
virker næsten hver gang.
C: Det er rigtigt, Morten, det nummer 

laver du tit. Så gælder det om at vælge 
pizzaen med ananas og ansjoser, for 
hvem kan lide peperoni?
M: Et andet godt trick er at få en 
tatovering med din vens navn. Så vil 
han sandsynligvis føle sig presset til at 
få en med dit navn. Og vupti, så kan 
alle se, at I er bedste venner.
C: Håber du kan bruge svarene. Evt. 
kan du prøve at opsøge din vens læge 
og få nogle flere råd.
  
Kære Morten og Christian
Jeg har et stort problem, som jeg håber 
I kan hjælpe mig med. Her for nogle 
uger siden hang jeg ud med en person 
og han er nu blevet det jeg vil kalde en 
perifer bekendt (læs røvkedelig person).  
Han foreslår konstant at vi skal lave 
alle mulige ting sammen, men for at 
sige det mildt, så vil jeg hellere pille 
majs ud af numsen på Bjarne Riis 
end at høre ham tale om hans Magic 
Card samling en gang til. Derudover 
kan han godt lide kaffe fra Colombia. 
Nå, men mit spørgsmål er hvordan jeg 
på en human og retfærdig måde kan 
undgå at tilbringe min tid med denne 
ven uden at gøre ham ked af det eller 
vred på mig.
Krams fra Henrik 

M: Kære ”Henrik”. Tak for dit 
spørgsmål, selvom jeg må indrømme 
at det lyder som lidt af et luksusprob-
lem du har.
C: Tja, luksus og luksus, det ved jeg 

nu ikke…
M: Jeg er lidt på udebane her, Chris-
tian. Måske du kan give ”Henrik” et 
godt råd?
C: Ja, måske er det et luksusproblem, 
men ikke desto mindre kan det være et 
virkelig irriterende problem i længden. 
Jeg har f.eks. selv en ven der tit invi-
terer mig i biografen, eller tropper op 
foran min dør med pizza, og regner med 
at jeg gider have besøg af ham.
M: Hvad gør du så, Christian?
C: Jo nu skal du høre: Jeg har en rigtig 
ven der hedder Noller. Og jeg har en 
aftale med Noller om, at når han får en 
bestemt sms af mig, så skal han ringe til 
mig og sige at der er sket en forfærdelig 
ulykke i min familie. Så har jeg en 
undskyldning for at stikke af.
M: Hmmmm…  var det dét der skete 
i lørdags?
C: Nej nej, det var en rigtig ulykke. Men 
anyway, jeg har også et andet forslag. 
Du kan også gå på toilettet i virkelig 
lang tid, indtil den ubudne gæst fors-
vinder af sig selv. Det kræver dog at du 
på forhånd har gemt læsestof eller en 
gameboy på toilettet, for ellers bliver 
det simpelthen for kedeligt.
M: Ja det kunne jeg forestille mig. 
Håber det var svar nok ”Henrik”. Ellers 
er du velkommen til at skrive igen. 

Gøgl

Kære Alle og især mine tilba-
geværende måske-BFF'ere

Sikke nogle spændendendende uger, vi har 
været igennem, tihi! Først var der forrige 
mandag, hvor I, kære solskinsstråler, skulle 
lave et kunstværk, der forestillede ”moi” på 
en divan. Nøøøj, hvor var I bare 4najs! Især 
skal ”Mad Man” Madelaires tegning, Mia 
Diamonds bagværk og David Whitefields 
skulptur fremhæves. De var sååå flotte. 
Men desværre måtte jeg sige farvel til hele 
4 dejlige væsner: Mathias, Benji, Andy og 
Jakke D. 

T.T.Y.N.
I mandags skulle I vise mig noget ”haute 
coutoure” og gå en lille kattegang for mig. 
Igen var I alle sammen så yndiiiige! Jeg ville 
elske at gå i alt det flotte tøj. Og igen må 
jeg fremhæve Davids flotte, skank-outfit og 
Anders Gees flotte dragt af støbt plutonium, 
og ikke mindst Mia Diamonds ”Hello Kitty”-
outfit, og alle ved, at jeg æææælsker Hello 
Kitty. Desværre måtte jeg med tårer i øjnene 
og sved i skridtet sige farvel til Christian ”Mad 
Man” og Rune Hasselager. 

Her  ses  ugens 
kandidater i deres 
"haute coutoure". 
Fra venstre: Mia 
D iamond ,  An-
ders Gee, David 
Whitefield, Jesper 
"Mucho Macho", 
Joachim Pew og 
Henrik Øøøø.
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4.-6.marts 2011-Sandbjerg Gods

Selskab for Medicinsk Studenterforskning inviterer til
3. Kongres for Medicinsk Studenter forskning!

Kongressen giver studenterforskere i Danmark en enestående mulighed for at præsen-
tere deres forskning i et uformelt, men fagligt forum forud for internationale kongresser, 

og samtidigtmøde og lære af studenterforskere fra andre dele af landet.

Arrangementet inkluderer:
•Bustransport tur/ retur
•To overnatninger med fuld forplejning
•Et fagligt inspirerende videnskabeligt program
•Festmiddag
•Præmier til de bedste præsentationer

Deltagerpris: DKK 1.500,- (resten står vi for)
Der er begrænset deltagerkapacitet – så spørg din vejleder omstøtte i dag!

Tilmelding sker ved at indsende et abstract i perioden 
1. oktober til 15. december 2010.

Vejledning og tilmeldingsformular findes på kongressens hjemmeside:

Arrangementet er henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere 
ved landets sundhedsvidenskabelige fakulteter. 

Er der endnu ikke opnået resultater kan resultatafsnittet udelades fra 
abstractet. 

Det er også muligt at deltage i kongressen uden en præsentation.

Basisgrupper
Sexekspressen 
inviterer til
Foredrag med Sex og 
Sundhed!

onsdag d. 3. november, kl. 17 i Dam Aud.

Har du interesse i at lære mere om seksualitet blandt unge, 
om kønssygdomme, samt hvordan de to størrelser forholder sig til hinanden? Så 

kom med til foredraget
“Unges Seksualitet og Sexsygdomme Anno 2010”

“Danskerne har ifølge de seneste skandinaviske undersøgelser mere sex end de 
andre nordiske folkefærd, men danskerne har også flest sexsygdomme i Norden, 
fordi der i Danmark hersker en seksualkultur, hvor kondomet mere ofte end ej 

bliver glemt. Med konsekvenser for folkesundheden og smittetallene for seksuelt 
overførte sygdomme.

Få den nyeste viden om:
• Myter, fordomme og fakta

• De store smittetals konsekvenser for unge & sundhedssystemet
• Viden om de relevante risikogrupper blandt unge

• Udarbejdelse af politik for seksualrådgivning
• Faglige metoder til håndtering af seksualrådgivning

• Vores evidensbaserede erfaring fra undervisning af over 10.000 unge årligt + 
rådgivning”

Foredragsholderne er eksperter fra foreningen Sex og Sundhed, en frivillig 
organisation der bl.a. arbejder for forebyggelse af sexsygdomme gennem 

seksualundervisning.
Derudover driver foreningen Condomeriet, et infotek, kondombutik og 

sexbibliotek for unge beliggende i hjertet af København.
Efter foredraget vil der være lidt kaffe og kage. Hiv allerede nu kalenderen frem 

og sæt et stort, fedt kryds ved d. 3. november kl. 17.00, så ses vi i Dam Aud.

Introduktion til 
Neuroradiologi

Overlæge Gina Al-Farra fra Herlev Hospital, Radiologisk 
afd. vil holde et oplæg om neuroradiologi:

Torsdag d. 28. oktober 
Kl. 16:30 - 17:15

Lokale 29.01.30 (mini-aud.)
Temaet vil være en basal introduktion til neuroradiolog-
ien. Alle uanset semestertrin opfordres til at komme.

FORNIKS 
Månedsmøde

Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde:

Torsdag d. 28. oktober 
Kl. 17:30 - 18:30

Lokale 29.01.30 (mini-aud.)

Dagsorden for mødet:
1. Velkomst

2. Siden sidst
3. Projekter og arrangementer

4. Evt.

Alle er velkomne. Vi ses!
FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede Københavnske Studerende)

Akut Neurologi

Intro Til
Plastikkirurgi
Læge Britta Kaltoft underviser

Mandag d. 1. november
Kl. 17:15 - 20:00

Lokale 1.2.32

Tilmeldingen starter d. 25. oktober på www.saks-kbh.dk
Deltagelse kræver SAKS medlemsskab, samt tidligere deltagelse i SAKS’
Sutur 2 (tidl. Avanceret sutur kursus) eller tilsvarende sutur kendskab.

Det koster 50 kr. at deltage.

           Undervisningen vil bestå af en teoretisk del og en praktisk del.

Teknikker der undervises i :
- Forskydningslap

- Rotationslap
- Transitions lap (L-plastik og Z-plastik)

FORNIKS
Patienten kommer ind med pludseligt 
opstået hovedpine, kraftnedsættelse, 
bevidsthedssløring eller universelle 
kramper:

hvad vil du gøre?

w
w

w.forniks.dk

Bliv bedre rustet til håndtering af neurologiske akutte situationer! Kom til 
arrangement om akut neurologi:

Onsdag d. 27. oktober kl. 16 
i mini-aud. 29.01.30 (kælder-auditorierne ved tandlægerne)

Program

16:00 - Præsentation
16:05 - Håndtering af akutte neurologiske tilstande Undersøgelser 
 af den bevidsthedssvækkede, lidt neuroanatomi,
 ATLS-principper (ABCD) samt akut behandling af
 primære og sekundære hjerneskader. Ved Neurokirurg Ove
 Bergdal, Rigshospitalet
16:45 - Pause med kage og saftevand
17:00 - Neurointensivbehandling samt monitorering Principper
 for neurointensiv behandling og monitorering, som har til
 formål at forebygge sekundære hjerneskader. Disse skader
 kan opstå som følge af cerebral iskæmi, forhøjet intrakranielt
 tryk samt vasospasmer. Ved Professor i neurokirurgi Bertil
 Romner, Rigshospitalet
17:40 - Slut Vel mødt!
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Kongres for medicinsk 
studenterforskning 2011

studenterkongres.dk

Studenterforskning.dk
selskab for medicinsk studenterforskning
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Så er det igen 
tid til Donaid-
månedsmøde!

Den danske befolkning er blandt verdens 
dårligste til at tage stilling til 
organdonation! 
Vi i Donaid kæmper for at ændre 
dette ved at give folk nok faglig viden til at kunne tage stilling.

Har du også lyst til at hjælpe til og komme ud på gymnasier, universiteter, 
biblioteker og lignende - så er Donaid noget for dig!

Det er en hyggelig gruppe med stærke kræfter! Så kom og hyg her på onsdag 
kl. 18:00 i studenterhuset.

Vi glæder os til at se dig!

Mvh. Donaid

Kære venner i MIKAM og alle nye!
Vi holder MÅNEDSMØDE 

onsdag den 3. November i vores MIKAM lokale i studenterhuset (1.sal), som vi plejer. 
Vi starter kl 16 og fortsætter to timer frem. 

ALLE er velkommen! Medlemskab er gratis!

Ring gerne til Nantah (61704212) for info, skriv til os alle på mail@mikam.dk eller 
kom glad til månedsmødet :)

 
Vi ses til et hyggeligt møde 

Der er sørget for snaks.
 

Kærlige hilsener
Mikam

Research Exchange
Kombiner rejse og forskning på en helt unik måde med IMCC

IMCC Research Exchange sørger for kontakten med værtslandet, og du får stillet en 
bolig til rådighed under opholdet. Mød mennesker fra hele verden samtidig med at du 
får en enestående mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske.
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2300 kr. (300 kr. retur hvis der skrives 
en kort rapport efter opholdet)

Husk ansøgningsfrist d. 1. november 2010 ( for ophold forår og sommer 2011)! 

Land/organisation Semestertrin Antal pladser Periode
Canada-Quebec (IFMSA-Quebec) Alle 1 1 måned
Brasilien (IFMSA-Brazil), Alle 1 1 måned
Brazil (DENEM) Alle 1 1 måned
Spanien-Catalonien (AECS) Alle 1 1 måned
Kroatien (CroMSIC) Alle 1 1 måned
Frankrig (ANEMF) Alle 1 1– 3 måneder
Mexico (IFMSA-Mexico Alle 1 1 måned
Indonesien (CIMSA-ISMKI) Alle 1 1 måned
Portugal (PorMSIC) Alle 2 1 måned

Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter samt krav 
på 
www.ifmsa.net/public
Husk din ansøgning først er gældende ved at sende et kort 
motivationsbrev til nore@imcc.dk, indbetaling af 2300 kr. 
til IMCC og udfyldning af vores 
ansøgningsskema på hjemmesiden. 
Mere info på www.imcc.dk under Research Exchange

Få yderligere spørgsmål kontakt venligst national 
formanden – 
Anna Roe Rasmussen: nore@imcc.dk

Kunne du også tænke dig at vide 
mere om akupunktur?

Onsdag d. 27. oktober kl 15-19 arrangerer MIKAM en række    
FORDRAG OM AKUPUNKTUR

i mødesalen i studenterhuset, så kom frisk og udvid din horisont –det kunne jo 
være du blev fanget og fik lyst til at tage med på vores studietur til Kina.

Det koster intet, og der bliver sørget for forfriskning og en lille snack! 
Alle er velkommen også når du ikke er aktiv medlem.

Kærlig hilsen og 
Velmødt

MIKAM

INGEN IMCC månedsmøde i oktober.
Vi er blevet enige om at aflyse månedsmødet i oktober, så 

næste IMCC månedsmøde bliver

torsdag d. 25. november kl. 17 
i Studenterhuset, 

hvor der er mulighed for nye interesserede at høre om IMCC, der vil være 
oplæg fra Rwanda gruppen samt afholdelse af den årlige generalforsamling. 

Mvh. administrations gruppen i IMCC København

Body-sds introduktions dag for medicinstuderende

med Ole Kåre Føli
arrangeret af MIKAM

Body-sds tager udgangspunkt i en behandlingsform, som 
består af specielle massageteknikker og 
mobiliserende ledfrigørelser.
Det har kraftig indvirkning på kroppens selvhelbredende egenskaber indenfor 
fysiske og psykiske lidelser: 
• Problemer i bevægeapparatet (forstuvninger, smerter, ømhed,
 piskesmæld, kold skulder, tennisalbue, museskader, ryg- 
 og nakkeproblemer)
• organproblemer (eksem, allergi, astma, fordøjelses problemer, 
 kroniske infektioner, nyre- og galdestensmerter)
• nerve og sanse problemer 
• kontakt mellem krop og psyke (stress, angst, traumer)
• harmoni & indre ro 

Tid: Lørdag d. 20 november kl. 10-16

Sted: Egedal 1A, 2690 Karlslunde

Pris: 75 kr for hele dagen inklusive frokost og snacks. Overføres til konto efter 
vi har bekræftet du har fået plads. Transport til egen betaling.

Tilmeldning via mail til Christa med navn, semester, mobil: christa.
lomholt.1@gmail.com
Sidste frist fredag d. 12 november
For yderligere information se http://www.body-sds.dk/ eller ring Christa: 60 
68 64 60

Max 20 pladser, først til mølle

MIKAM

Bliv psykiater for en dag!
Tekst: En ud af fire amerikanere kan ikke udpege deres eget land på et verden-
skort, og nye undersøgelser viser, at hele to ud af tre medicinstuderende (95% CI: 
1,1-2,8) ikke er klar over, at psykiatri er det mest spændende, fagligt veludviklede, 
højteknologiske og personligt udviklende lægelige speciale.
Det vil vi i PMS gerne gøre noget ved, og derfor har vi startet en ordning op, hvor 
man kan følge en psykiater og se det selv. Man kan vælge mellem at følge læger el-
ler lægevikarer i en psykiatrisk skadestue fyldt med action-packed klinisk arbejde, 
eller være hos en privat praktiserende psykiater.

Studerende fra ALLE semestre er velkomne til begge dele!

Det eneste man skal gøre er, at maile til os, og skrive at man er interesseret, så 
formidler vi kontakten, og sammen finder vi en dato.

Skriv til Andreas Hoff på doktorhoff@gmail.com for tilmelding eller hvis du har 
spørgsmål

Mvh. Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

PS. Husk vores foredrag på onsdag d. 27/10 kl., og vores efterfølgende ekstraordinære 
generalforsamling ca. kl. 18, hvor der er valg til bestyrelsen, da Andreas Hoff giver 
formandstitlen videre.

PPS. Find os som grupperum på 
intranettet: “PMS” eller på face!
PPS. Find os som grupperum på 
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PUFF’s Journal Club
PUFF afholder sin første journal club i forbindelse med næste 
månedsmøde. PUFF’s Journal club er et forum for alle der 
interesserer sig for studenterforskning - formålet er at mødes 
en gang om måneden og diskutere en ny artikel skrevet af et 
PUFF medlem.

Vi har nu fået fingrene i en spændende artikel med titlen:
”Response Interval is important for survival to admission after prehospital cardiac 
arrest.”            
Skrevet af Do HQ, Nielsen SL & Rasmussen LS.

Hien Quoc Do vil kort præsentere sit projekt hvorefter der vil være mulighed for 
at stille spørgsmål eller kommentere på artiklen.

Alle der er interesserede i at være med i PUFF’s journal club vil få tilsendt artiklen 
til gennemlæsning på forhånd. For mere info eller hvis du er interesseret i at få 
tilsendt artiklen skal du blot sende en mail på kontakt@puffnet.dk

PUFF’s journal club vil blive afholdt i forbindelse med næste månedsmøde 
d. 2/11 2010 kl 16.15 i Sofastuen. 

Der vil blive serveret kaffe, te og kage.

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenterforening med formål at 
motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskn-
ing og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for studenterforskning, har brug for 
hjælp til at komme i gang eller bare synes, at forskning lyder spændende, så 
meld dig ind i PUFF. Vi holder månedsmøde hver første tirsdag i måneden, hvor 
alle er velkomne. Du kan også altid besøge vores hjemmeside for vejledninger og 
spændende projekter.
http://puffnet.dk/

Referat af Panummesterska-
berne i fodbold d. 1. oktober 
2010
12 spilleglade hold mødte op til kick off på 
Klosterfælledens 7-mandsbaner.

De deltagende hold:
• Galácticos
• M to the A to the A (hold 401)
• Kristne Medicinere
• Kartofler og Guzzlar (hold 207)
• Team Homunculus
• Hold 407
• Det Sorte Hul
• Team BonusElg (hold 507)
• Bojes Yndlingsindianere (hold 208)
• FC Snart Læger
• Smølf (hold 211)
• Charles Gang

Vejret var med os hele dagen og alle fremmødte 
bidrog til en herlig fodboldfest!

Galácticos kunne som vindere af turneringen lade champagnepropperne springe og M to the A to the A indtog 
en ærefuld andenplads.

Prisen for bedste udklædning gik til Bojes Yndlingsindianere, som kunne 
fornøje sig med en bakke Kinder æg...

Hjælpende hænder fra SIMS stod dagen igennem som glubske gribbe ved 
sidelinjen klar til at kaste sig over enhver skade.

Ses vi til Panummesterskaberne i fodbold 2011?

Med venlig hilsen
SIMS

PS. Vi har stadig to glemte trøjer i lager - skriv til 
mjk588@alumni.ku.dk.

SOFAS: Studerendes Organisa-
tion For Akutmedicin Speciale

Vil du være med til at indføre et nyt 
speciale og interesserer du dig for 
akutmedicin?

Kom til SOFAS’ første månedsmøde d. 23/11-10 
kl. 17:00  i studenterhuset og hør om akutmedicin 
og om hvordan vi kan gøre en forskel.

Akutmedicin (Emergency Medicine) er lægevidenskab på tid. 
Det er den samlede specialviden om hvordan man udreder og behandler akutte 
tilstande.
Læger i akutmedicin arbejder på landets kombinerede skadestuer/akutmodtagelser, 
som alvorligt syge henvises til og køres hen til i ambulance. Lægerne i modtagelsen 
tager sig af den livsvigtige behandling de første minutter, timer til dag, inden pa-
tienten overflyttes til det relevante speciales sengeafdeling for videre behandling 
eller direkte udskrives.

Det er patienter med skader, brystsmerter, åndenød, hævelser, mavesmerter, 
forgiftninger og mange flere. Ligeså usikkert, som det er blot at køre dem på en 
sengeafdeling, ligeså sikkert er det, at de behøver specialhjælp her og nu. 
I Danmark har man, modsat resten af den vestlige verden, ikke gjort meget for at 
udvikle dette område, da de sygeste patienter i dag oftest bliver modtaget af de læger, 
der har mindst erfaring. Det kan vi ændre ved at indføre et speciale i akutmedicin i 
Danmark og kontinuert udvikle denne internationalt længe anerkendte disciplin.

Akutlægen skal have et bredt kendskab til hele spektret af akutte lidelser for at 
stille den rigtige diagnose og besidde et særskilt sæt kompetencer til behandlingen 
af alle kategorier af akutte patienter, medicinske såvel som kirurgiske. 
Over hele landet er der etableret fælles akutmodtagelser, hvor en stor gruppe 
patienter med meget forskellige akutte tilstande vil skulle behandles i den samme 
akutmodtagelse. 

Dette er stamafdelingerne for akutmedicin.

I den engelsksprogede verden er akutmedicin et af de hurtigst voksende specialer 
og har været etableret i USA siden 1979.

Vinderholdet, Galácticos

Vinderne af bedste 
udklædning

PSYKOTERAPI
foredrag onsdag d. 27. okt. 

kl 16.00 - 18.00 i Aud. Hannover

Cand.Aut.Psyk.
Henriette E. Kinnerup

Kognitiv 
Adfærdsterapi
Evidensbaseret 
behandlingsform 
for patienter 
med bl.a. OCD, 
PTSD og angst.

Basisgrupper
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
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. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Torsdag:
kl. 11.00 - 12.00 & 12.30 - 17 
Fredag: kl. 11 - 12.00 & 12.30 - 14.00

Det sker i FADL

 
»   EKG kursus 1 + 2 : 25., 26. og 28 oktober. kl. 17 - 21 
 
»   Akut medicin kursus 1 + 2 : 1.-3. november. kl. 17 - 21  

Nye Klistermærker

Så er der nye klistermærker som 
gælder for resten af året og hele 
2011. 

Ny formand i Københavns Kredsforening!

Kære medlem
Så er der taget hul på et nyt foreningsår i FADLs 
repræsentantskab. Et nyt hold bestående af nye og 
gamle repræsentanter mødtes i tirsdags (18-10-10) 
og valgte nye medlemmer til de mange udvalg un-
der FADL og lagde planer for året. Der er mange nye 
repræsentanter i år, som med sikker-
hed vil tilføre repræsentantskabet ny 
energi og idéer til at håndtere ud-
fordringer for FADL den kommende 
tid. På formandsposten træder Troels 
Dolin tilbage efter et år med mange 
udfordringer, hvor han har skullet 
håndtere alt fra fire-årsregel-sagen til 
sammenlægningen af de fire FADL-
enheder i det nye hus på Blegdams-
vej 26.
I Troels’ sted blev jeg valgt til ny for-
mand for FADL. Jeg vil gerne takke 
Troels for hans arbejde og glæder 
mig til at overtage. Det vil blive en 
glidende overgang, hvor Troels og jeg 
de kommende måneder vil samarbe-
jde om, at skiftet bliver så gnidningsfrit som muligt.
Jeg ser frem til at kæmpe din sag!
Med venlig hilsen
Kasper Gasbjerg

FADL tabte i højesteret!
Mandag den 18. oktober afsagde Højesteret dom omkring 
4-års-reglen. 
Denne afsigelse faldt desværre ikke ud til FADLs fordel, 
idet Højesteret stadfæstede Landsrettens dom. Dermed 
var det lovligt, da daværende sundhedsminister Lars 
Løkke Rasmussen og sundhedsmyndighederne i efteråret 
2007 i en bekendtgørelse bestemte, at en læge maksimalt 
må være 4 år om at komme i gang med sin uddannelse til 
speciallæge, hvis ikke muligheden for at blive speciallæge 
i Danmark skal mistes. 
FADLs Hovedforenings Bestyrelse har fra starten vidst, at 
det var en vanskelig sag at vinde, men samtidig er reglen 
af så stor betydning for alle FADLs medlemmer, og alle 
kommende læger, at det var en sag som skulle føres så 
langt som overhovedet muligt. Og sagen har, til trods for 
et nederlag i Højesteret, ikke været helt forgæves. FADL 
er blevet markeret som en seriøs spiller indenfor post-
graduat uddannelsespolitik, og vi har sendt et kraftigt 
signal om at vi i fremtiden gerne vil tages med på råd før 
der indføres regler som i realiteten kan splitte familier, 
tvinge læger til at rykke deres  familier op med rod, eller i 
sidste ende få læger til at ansøge specialer som de ikke øn-
sker. Fremover vil kampen imod 4-års-reglen være rettet 
mod de konsekvenser som 4-års-reglen medfører, såvel 
menneskelige som faglige. For selvom retssagen er tabt, 
efterlader dommens afsigelse ikke skyggen af tvivl om at 
der stadig er behov for en forening, som kæmper for de 
lægestuderendes fremtidige forhold! 
Mange for jeres opbakning og støtte undervejs i en kamp, 
hvor FADL stod alene, uden støtte fra yngre læger.

Med venlig hilsen
Troels Gammeltoft Dolin
Bestyrelsen i FADLs Hovedforening

Medlemsaftale med Crossfit Copenha-
gen bl.a. gratis oprettelse (normalpris 
299,-), og 100,- rabat på ubegrænset 
træning.
Se mere på fadl.dkSe mere på fadl.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 127 forskellige temabarer, sammenlignet 
med 105 sidste år, og 9 optrædener på scenen. I 
nogle tidsrum er der 4 barer åbne mens der i de 
tidlige morgentimer kun er 1 bar åben. Døren 
er åben alle 69timer for studerende på det 
sundhedsvidenskabelige fakultet mens døren for 
gæster ikke er åben i tidsrummet 00-07. Man
må have en gæst med pr. studiekort.

For 12 år siden var 69timersbar en hyldest til den 
lange fredagsbar som der havde 3 års jubilæum. 
Dengang var der turneringer i klassikere som 
Commadore 64 og bordfodbold, 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 

m e n s  v i  h a r 
skiftet American 
History X ud med 
optrædender som 
Analogik, Djuma 
soundsystem og 
en hvis far er 
dj.

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 komme til dig 
selv igen 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  a l t id  a t  sæt te 
• 

vækuret så du ikke mis-ter morgendissektion om fredagen.
Husk de 3 p'er: penge, p-

• 
piller og pesarFå fat i et program så du 

• 
ved hvad du skal se!

Introduktion

PROGRAM:

Boxe-barmave-
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-BARMAVE-
BAR

Kom klokken 14:45 
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.

69timersbar
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Akiri, lørdag kl. 19, scenen
Selv beskriver Adnan, Mathias og Anna sig gen-
remæssigt som Electronica / Pop / Eksperimental / 
Nintendotronica. Bandet udgav deres første album 
i maj 2010 og har siden turneret i Kina og gør 
snart det samme i Danmark. De er tidligere blevet 
sammenlignet med bands som Crystal Castles og 
The Knife. Men alt det er jo ligemeget - det eneste 
du har brug for at vide er, at Akiri kan starte den 
vildeste fest nogensinde! Så kom lørdag kl. 19, og 
vær med til et brag af en koncert når Akiri spiller 
scenen op med alt fra violin-lyde til nintendo-bib. 

Analogik, lørdag kl. 22, scenen
Analogiks såkaldte “klunserbeats” har efterhånden 
turneret hele Europa, kendt bl.a. for de lang-
skæggede bandmedlemmer og deres fantastiske 
optrædener på Roskilde festivalen i 07 og 09 gør 
dem til et af årets hovednavne til 69. Deres lyd er 
en blanding af balkan, polka, jazz, tango, sømands-
viser samt electronica og hip-hop. Ja det er en 
smålang liste men den potpourri som Analogik får 
mixet sammen af disse musikalske ingredienser er 
unik og har gjort dem vellidt utallige steder! Dette 
er en koncert du ikke må glip af! Så kom og dans 
grimt til årets, helt sikkert, mest underlige koncert 
lørdag kl. 22.

Dagens spand, lørdag kl. 15, scenen
All the single ladies!! På scenen denne lørdag efter-
middag vil en række fyre prøve lykken hos et panel 
af lækre single damer med meningerne og talegav-
erne i orden. Hvem der er ”tændte” og hvem der 
”slukkede” er på forhånd uvist og alt kan ske. Kan 
to heldige singler finde hinanden? Afslører drengens 
video at han i virkeligheden slet ikke er badboy 
ryger i læderjakke men ham fra bib som praler af, 
hvor meget han læser? Stumper hans bukser? Har 
han grimme sko?  Og piger er der nok af.. men kan 
single-fyren finde sin udkårne blandt de villige x-
kromosomer? Vores kække vært sender de nyskabte 
par på date i køsseren med lidt kærlighedseleksir 
og håb om en romantisk sidste aften i 69. Og som 
ordsproget siger; der skal to til tango…og 69! 

Djuma soundsystem, fredag kl. 24, scenen
Også kaldet  Lars Bjarno Jensen & Mikkas Skul-
stad spiller club/techno/elektronica, og har netop 
udgivet singlen ’blizzard’. Nytårsaften spillede de 
foran 700.000 mennesker på en strand i Brasilien. 
De har turneret i hele verden, og deres track ’Les 
Djinns’ er det bedst sælgende track på beatport.
com… Nogensinde! Fredag kl 01.00 får Panum æren 
af disse sprælske, og pokkers sympatiske mandfolk, 
som sørger for at det bliver umuligt at stå stille med 
armene langs siden, til langt ud på natten! 

Partybandet, torsdag kl. 0.00, scenen
Med en kerne af musikstuderende fra Musisk 
Institut fyrer Partybandet op under de fedeste 
cover-partynumre og sætter ild i dansegulvet kl 
0.00 torsdag. Du vil ikke kunne undgå at sætte 
dine stænger i sving når de sprøde toner flyder ud 
fra scenen, og du må berede dig på at blive ramt af 
noget funky music!

Pellekanten/ Je m’aPelle, lørdag kl. 24, scenen
I smag på P3 kaster Pellekanten vildt omkring sig 
med raffineret musiksmag, og forbereder os på hvad 
vi snart vil blive vilde med. På Panum vil han som 
DJ stå for nøje udvalgte rytmer, nyt og gammelt, 
passende til et hvert dansetrin. Glæd dig, det går 
løs lørdag kl 00.00!

Pladevennerne, fredag kl. 18, scenen
Pladevennerne er Køebenhavns pladedigger-crew 
nummer  et! De samler på spændende toner fra 
støvede vinyler og gør dem til en fest! Dj-kollektivet 
spiller fast på Stengade, Mesteren og lærlingen og 
Saxons og denne aften sender tre af de søde plade-
venner varme og dansevenlige toner ud i klubben! 
Det bliver et forrygende get-down med masser af 
forbudt og tætsiddende soul, jazz, boogie, funk og 
hip hop.  Lad temeraturen stige et par grader og sv-
ing promillen en tur med god samvittighed!  For lyd, 
radio og mixtapes tjek : www.pladevennerne.com 

Skaduhafest!, lørdag kl. 
13, scenen
Need no say no more! Ja 
vi skal! Vi har bestilt en 
fest, og en fest vi skal 
få! Ægte klub100 mix, i 
blid pikant harmoni med 
selskabs (suppe steg og is) 
musiker, også kendt som 
Jørgen Lysemose. Keyboard 
mikrofon og rytmeboks er 
på plads, og Jørgen vil med 
fast hånd guide os igennem 
100 minuters ægte velvære! 
Vel mødt i klubben lørdag 
kl 13! 

Special guest, hendes far var dj, torsdag kl. 02, 
scenen
Glæd dig til denne 15. time af de 69! Du har stadig 
54 to go og der er derfor intet du har mere brug for 
end.. GRIME! Denne skønne og kreative rapper er 
netop pladeaktuel og kendt for altid at levere super 
tight rap til publikum. Hendes “far var DJ” og 69 
får æren af en natoptræden imellem et ellers stramt 
program af europaturné og koncerter – f.eks. Spot 
festival og Roskilde 2009. Be there, vi fyrer op! 

The Wong Boys, kl. 21:30, scenen
Wong boys er et elektronisk undergrundsband 
bestående af Stefan Kvamm og Frank Ziyanack. 
De udgav debutalbummet “The Wong Boys” i 2008 
og er siden blevet nomineret til P3 Guld og især 
numrene “Git Ur Fuk On” og “Gold Teeth” er blevet 
ivrigt spillet på P3.
De har også et nummer med på første version af 
“Sound of Copenhagen” af Le Gammeltoft, Mads 
Nørgaard og Kjeld Tolstrup og fredag aften brager 
de elektronisk lyd ud i klubben! Git Ur Fuk On og 
kom og dans amok - det bliver larmende og vildt! 
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UNDERHOLDNING:

20’er bar, lørdag 17-19, storebar
Velkommen til datidens glædespiger, tilbage til en verden 
hvor kvinderne bare var lidt mere sexede. For en 20’er får 
du lækre damer, drinks og lummer stemning til tonerne fra 
20’erne.

Abegrottebar, fredag 18-20, mobilbar
Abegrottebar - den eneste bar der arbejder med eksotiske 
dufte! Gaven til dine næsebor!

Afterski-bar, torsdag 20-22, atriumgården
Jawohl jawohl jawohl - wir trinken alkohol! Kan du heller 
ikke vente til skisæsonen starter? Vi åbner op for ægte 
afterski-stemning med DJ Ötzi, jägermeister, “slå søm i” 

konkurrence og meget mere. Fat dine goggles og spænd dine 
seler så du klar til at feste natten lang som en ægte skibums.

Akummerlounge-Bar, lørdag 16-18, køsseren.
Kan du mærke det? Profetien er opfyldt; Planeterne står på 
linje og en ø i atlanten har spyet aske ud over hele verden, 
snart oprinder Akummmerlypsen! De fire ryttere og de fire 
plager vil skylle over hele verden (eller i hvert fald en udvalgt 
bar); Defekt, Fail, Ussel og Kummer kommer... Med lounge-
musik, tømmermænd og vage brætspil.

AMI-bar, torsdag 12-14, atriumgården.
Kom og lev livet fuldt ud, koste hvad det vil!

Austin Powers Bar, torsdag 02-04, storebar
“Yeah baby Yeah!” –Austin has gathered both arch-enemies 
and girlfriends for Groovy times to the sound and colours of 
the 60´ties! –So if you simply CAN´T Behave yourself; put 
on those plateau-heels and come get shot(s) by the Fembots, 
smashed in drinks with dr. Evil and might asked “Shall we 
shag now, or shall we shag later?” by Mr. powers himself!

Bawler Bar, fredag 23-01, køsserenen
Bawler Bar er tilbage!! En bar dedikeret til alle DK’s bawlers, 
i særdeleshed bawleren over dem alle: Johnson, hvis utallige 
hits kører non-stop på det baspumpene anlæg. Kom, når vi 
hælder, hælder Teriyaki og sipper Bruce Wayne i Århus’ 
gadekvarterer! Vi stopper ikk før vi ligner Morten og Peter!

BARBESKRIVELSER:

69timersbar
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Bernaise-Bar, torsdag 22-24, lillebar
Kender du det, når bearnaisen bare lokker? Bodypaintede 
bearnaise-folk serverer lækre bearnaiseshots med et lille 
stykke mørt kød i årets ultimativt mest saucy bar. Vi har 
erfaret, at bearnaise sovs er et yderst effektivt middel mod 
grimme eftersmage fra alkohol, derfor kan vi byde på alko-
holiske shots efterfulgt af en cremet lækkerbisken, så man 
forlader baren med en god smag i munden! ENJOY!

Blarkus og Bluffy bar, fredag 13-15, mobilbar
Blarkus og Bluffy er to kendte og populære personligheder i 
det Københavnske natteliv, og nu har du mulighed for at møde 
dem. Kom til Blarkus og Bluffy bar - det ingen tid ta’r

BollywoodBar, fredag 22-24, storebar
Rejs med til det farverige Indien og bliv forført af de smukke 
heltinder fra Bollywood’s sensuelle hofter, mens du tankes op 
med kolde drikke og lækre snacks til tonerne af Bollywoods 
bedste hits. Kom og dans med bollywooddronningen Miss J 
+ dansetrup og for dig der udlever din indre bollywood venter 
belønning til ganen.
Aaja Nachle!

Boxe-Barmave-Bar, fredag 15-17.30, 
scenen
Sidste år lancerede vi Boxe-barmave-bar 
som et publikumsevent. Projektet høstede 
stående ovationer samt kollektiv madlede.
Vi vil igen i år finde de bedste ædere og 
drikkere til at imponere og chokere 69tim-
ersbarens gæster.
I år vil vi forsøge at gøre Boxe-barmave-
bar endnu bedre både for deltagere og 
publikum. Vi har i et år nu set alt med 
Jamie Olliver, Michael Buffer, Spise med 
Price og et enkelt afsnit af Gordon Ramsays 
køkkenmarderidtet. Dette har gjort at vi har 
ideen til at gøre dette event til noget endnu 
mere unikt.

Bulgarsk Bryllup, lørdag 00-02, mobilbar
Hvad er et Bulgarsk Bryllup: Det bulgarske bryllup er et ritual, 
en  gammel, stolt, bulgarsk tradition med det formål at binde 
brudeparret tættere sammen ved hjælp 
af alkohol og musik. Voila, så er i gift 
på bulgarsk!!!

Charterbar, fredag 03-04, lillebar
Træt af regn og kulde? så tag på af-
budsrejse til charterland! du stiger på 
panumfærgen der vil føre dig direkte 
til danskerfest i udlandet - vi lover 
pattegris, paraplydrinks (og fadøl) og 
ikke mindst en masse andre blegfede 
turisterat lege med. Solen skinner altid 
i Charterbar!

Chemise bar, torsdag 22-24, atri-
umgården
Endnu engang fyldes Atrium gården 
med kærlighed: den smukke lyd af 
Celine Dionsunderskønne røst! Kom og ønsk dit yndlingsnum-
mer og drøm dig tilbage til en romance der var engang, eller 
dans en kinddans med en ny flamme! Der vil være champag-
nebar og romantik i luften når vi igen i år forelsker os til 69. 
Come and fall in love!

Coitus Maximus Bar, lørdag 22-24, mobilbar
Er du til det lidt frække og er ikke bange for en gang pikant 
stimulans af dine hedeste neuroner. Dr. Dong Dong og 
Mangina Mike kører rundt på cyklen Coitus Maximus og deler 
flittigt ud af de frækkeste sexnoveller... mød fortællerne når de 
kører på den helt frække klinge!

Corleone Bar, fredag 01-03, lillebar
e’ll make you an offer you can’t refuse.  I Corleone-bar er der 
ikke langt mellem tilbuddene om hurtige penge og ulovlig 
alkohol. Familien inviterer dig indenfor og giver dig nogle 
tilbud du ikke kan afslå. Hvis du er til drinks, våben og damer 
så kom forbi Corleone-bar og husk – hold dine venner tæt, 
men dine fjender tættere…

Cross-fitbar, fredag 10-11, mobil.
Bange for at blive flæsket i løbet af 69-timers bar? Cross-fit er 
oppe i tiden og lager sørger for et træningspas. Vi garanterer 
mulighed for at bænke giraføl!

Daiquiri Bar, lørdag 23-01, storebar
“Daiquiri” er den absolutte klassiker indenfor frozen n’ fruity 
cocktails. Opfundet på El Floridita Bar i Havanna, Cuba, og 
var Ernest Hemingways og JFK’s yndlingsdrink. Vi tilbyder 
ægte cubansk strand og salsa stemning og et bredt sortiment 
af forfriskende Daiquiris. Gør som gode gamle Ernest og John 
og kom og nyd en frisklavet Daiquiri serveret af en af vores 
latinamerikanske skønheder.

Dejbar, lørdag 12-13, lillebar
Den dejligste bar! Mød Andy og RoN, der laver kunst med dej 
på hovedet. Kom tidligt, da der plejer at være travlt i baren.

Den Stejlende Pony Bar, torsdag 14-16, mobilbar
Frisk på en ridetur? I hestebaren får du din hesteøl (giraf 
er også en slags hest) serveret er dine yndlingshestepiger i 
stramme gamacher.  

Det Frankofile Hjørne Bar, lørdag 18-20, køsserenen.
Voilá Monsieurs et mademoiselles. Så er det igen blevet tid til 
jeres franske fix! Kom og få stillet sulten på brie, kiks og vin-
druer og tilfredsstillet pseudo-franskmanden i jeres Frankofile 
hjerte. Det vil svømme med rødvin, champagne og de lækreste 
franske øl!
Vive La France!

Dirty Nurse Bar, torsdag 00-02, lillebar
Står du midt på aftenen/natten og mangler noget ekstra til 
at komme igennem resten af natten på så er dirty nurse bar 
stedet. Her kan du blive passet og plejet af veluddannede og 
erfarne sygeplejersker der vil tage sig af dine behov.

DUM-bar, lørdag 29-21, kæl for køen
De Unge Mødre underholder i køen med salg af drikkevarer 
fra barnevognen og gyldne DUM-citater.

Elgebar, fredag 22-24, mobilbar
Mmmh jägerbombs i lange baner. Ja det og så ægte elgestemn-
ing, kan du finde i denne bar. Søger du jagtstemning og duften 

af mos, så kom og få en på opleveren i de store 
svenske skove.

Emobar, torsdag 14-16, lillebar
Går du også rundt i din egen ensomme elendige 
verden, og savner du nogen at dele dine sorte 
tanker med, så er emo-bar noget for dig. Synes du 
også verden er blevet for kold og ond, så kom og 
udtryk dine inderste følelser og få en krammer. 
Alles emotionelle tanker er ligeværdige - Det er 
os mod verden.

Er du også sådan lidt latino - vol 2? Bar, lørdag 
21-23, storebar.
Succesen fra sidste år gentages med masser af 
latinorytmer fremført af Ricky Martin, Shakira og 
J-Lo. Syng “Waka waka” i vilden sky, mens de 
spændstige latinoer bag baren serverer tequila i 
lange banerog svinger hofterne i sexede salsatrin.

Eurodancebar, lørdag 02-04, køsseren
Buffalos og togskinner. Træningsbukser, stramme Iceman-

tshirts og Dax-Wax. Pisang ambong, Murens fald 
og Bjarne Riis. Hvad husker du 90erne for? En 
ting skinner igennem: musikken til ovenstående 
kulisse. Vi giver jer en enestående chance for at 
træde tilbage i tiden, og bringer jer et uendeligt 
realistisk lyd- og smagstapet, der med garanti vil 
sætte gang i minderne og en fantastisk fest. Donna 
Martin graduate!

Fejlbar, torsdag 18-20 i lillebar.
For 2. år i træk er vi blevet inspireret af Lene 
Espersen til, at gøre vores ypperste for at fejle 
vores bedste. Ask and you shall receive... some-
thing completely different! Vi byder bl.a. på lækre 
bloody Marys, isbjørne og the good old G & T. 
Desuden kan man hvis man er heldig modtage 
en øl i baren. Håb på det bedste - forvent det 

værste! Kun en ting er sikkert; en fjelrate på 100%. 
Blinkesmiley.

Femø-lejr bar, fredag 12-14, lillebar
Kvinder, Kusser og Kønsbehåring - med dette mantra byder 
vi på en rejse tilbage til de glade dage på Femø. akkompag-
neret af simple guitarakkorder og paroler tilbydes kussetryk, 
oplæsning, bh-afbrænding og dans med tøndebånd. Alt 
sammen i kvindefrigørelsens ånd: læg ikke låg på dig selv og 
særligt ikke til 69!Husk at det ikke er din skyld; det er samfun-
dets skyld! Kvinde, kom og udfold og udforsk!

Festival-bar, lørdag 14-16, køsseren
Mød op med tømmermænd og kom til Festivalbar i køsse-
renen med iglotelte (ikke i brandvejen), guitarfællessang, 
gummistøvler, varme øl og papvin. Der vil blive afholdt  
panummesterskabet i papvin. Nyd stemningen med 
fremvisning af lækre klip fra Roskilde. Der vil blive 
serveret makrelmadder til festivalpriser som en hilsen 
fra smatten! Så træk i Roskilde-habitten og rejs dig 
fra de sidste dages druk!

Flytbar, fredag 21-23, Kæl for Køen
Flytbar - hvis du ikke selv kan bære dine 
kasser...

Forberedelse til dissektion-’s bar, fredag 
11-13 mobilbar.
Går du på 3. semester?! Skal du til 69 torsdag aften? 
(Ja, hvad er der?) Føler du dig en kende uforberedt 
til dissektion fredag eftermiddag? Så kom ned 
til Forberedelse til Dissektion’s bar fredag kl 
11 til 13, og få læst op på hvad du skal dis-
sekere! Vi har bøger samt dissektionsvejlednin- ger
liggende parat, til at hjælpe lige netop DIG!

Formandsbar, lørdag 13-15, lillebar
Kom og få svar på eller diskuter FaDL. Diverse formænd 
stiller op og svarer på spørgsmål eller deltager i diskussioner. 
Hvis du er medlem af FaDL og kan fremvise gyldigt klister-
mærke kan der afhentes en gratis øl.

Fritz og Poul fra Rungsted Havn, torsdag 16-18, kæl for 
køen

Så står de fattige der sgu igen 
og fryser, ikke? Jeg tror gerne 
de vil have en Campari, ikke? 
Eller en øl eller hvad det hed-
der, som de fattige drikker! De 
er sgu så søde, de fattige, ikke? 
Fattige, men søde!

FynboBar, lørdag 15-17, 
lillebar
Fyn er Fin og det bliver Nå 
vi’er Hjarndødt, jo! Kom og få 
dig en Albaniøl brygget med 
kærlighed i hjertet af Danmark; O’ense! 

Gay Jellyfish, fredag 02-04, storebar
“Livsglæden bobler Her mellem gobler Havet er skønt!”
Mød op til fest under havet! Baren fyldes med gobler, vand-
mænd og brandmænd. Undervandsinspireret musik, UV-lys 
og saltvandsdrinks. køsserenen laves om til et undervandisk 
paradis, i en kæmpe stime af gobler. Det bliver vådt! Alle 
bliver våde!

Giro 413 bar, torsdag 14-16, storebar
“De unge kan også hygge sig til Giro 413, 
se bare de medicinstuderende på Panum 
instituttet”. Dette var den berømte radiovært; 
Magrete Lindhardts udtalelse til pressen i 
vinter. Samme presse har talrige gange forsøgt 
at få adgang til studenterklubbens Giro 413 
bar uden success. Nu har DU mulighed for 
at deltage i dette eksklusive arrangement. 
Igen i år har vi den udsøgte glæde at kunne 
præsentere hele Panums legendariske TRA-
NUM, som gæstebartender. Traditionen tro 
tilbyder vi; øllebrød, kage, gammel dansk og 
div drikkevarer for en håndøre. Overskuddet 
går ubeskåret til udsatte børn og unge i DK, 
via radioprogrammet giro 413, hvor vi i vores 
hilsen i radioen opfordrer vores ældre med-
borgere til at donere deres krop til videnska-
ben. Kom og vær med til at sikre din og dine medstuderendes 
fremtidige dissektion, til en kæmpe fest i GIRO 413-bar! 

Grease Bar, fredag 20-22, storebar
Den sagnomspundne 50’er film Grease får nu sin ultimative 
revival – vi snakker store nederdele, papilotter i håret, milk-
shakes, pomade til fri afbenyttelse samt hjulspin, uønskede 
graviditeter og twist i hofterne.

Grillbar, alle dage 16-20, atriumgården.
Stil sulten eller start branderten med en dejlig grillet pølse. 
Pelle spiser en pølle og Joachim bunder en kradser!

Grønlænderbar, torsdag 04-06, storebar
Kom og fest med verdens stiveste folkefærd! Vi synger 
grønlandske slagsange, og maler dine tænder sorte, som en 
ægte grønlænder! I grønlænderbar kan du selvfølgelig købe de 
ædle drikke guldøl og fernet branca. Så kom og del en stund 
med dine brødre fra det kolde nord og oplev hvordan en rigtig 
grønlænder fester!!

Guldfiskebar, torsdag 22-24, mobilbar
De labre guldfisk gentager succesen. Nu 3. år i streg. 
Avancerer i ægte guldfarver i de populære fiskekostumer! Alle 
har set dem, alle vil have dem. Vi er som altid ekstremt mobile 
og servicerer 69-timer-folket med læskende FISK-shots i sæt 
med en Salte fisk. Mmmm.

Gøglerne fra flutten Prutz, fredag 20-22, mobilbar 
Glæt dej til den fantastiske gøglere fra flutten Prydz. Sjællent 
ses så stur stur internazionale klasse på så lille en arena. Alle 
vil klappe i deres zmå hænter!

Halloweenbar, lørdag 01-02 (2 timer), lillebar
ARG! Velkommen til årets uhyggeligste bar, hvor under-

jordiske, gyselige væsner vil overtage klubben. Vi vil 
servere slim, slam og “sang” drinks så hårene vil 

rejse sig. Gys...
Havet er Skønt-bar, fredag 14:30-16:30, storebar.
Kom med en tur under bølgerne og bliv gen-
forenet med din yndlings-disneyfilm (Den Lille 
Havfrue)!

Heppe-bar, fredag 22-24, mobilbar
Tør du tage udfordringen... Kig efter den røde 
cykel og tag udfordringen. Du bliver ikke 
skuffet!

Himmel og Helvede Bar, lørdag 02-04, 
lillebar.
Står du også tit i et dilemma, hvor du ikke ved, 
om du skal lytte til din indre engel eller djævel? 
Kom og lad os hjælpe dig med at finde den rette 

vej. Uanset om din rejse går mod himlen eller helvedet 
så lover vi at give dig det bedste selskab på vejen. Vi tilbyder 
“den hvide” som får dig til at flyve eller “den røde” som sætter 
dit hjerte i brand.

Hobitbar, lørdag 13-15, storebar
Kom og besøg de små folk med behårede fødder, god appetit 
og lange piber fuld med den bedste pipeweed fra South Far-
thing i den Sejlende Pony.

Hulemand og hvid kanin Bar, lørdag 11-13, scenen.
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Kom og nyd en kold øl med hule-
manden og den hvide kanin.

Irish Bar, fredag 18.30-20.30, 
køsseren
Grib dit grønne kluns, find St. 
Patty’s hatten frem og træn stem-
men op! Irish bar vender endnu 
engang tilbage i primetime fredag 
på 69! Der skal støvle danses, 
skåles i grøn øl, guiness, whiskey og brages for fuld skrue! 

Jagtbar, fredag 14-16, lillebar
JAGTBAR, oplev naturen på tætteste hold til 69. Her kan 
du prøve kræfter med jagtens mange vidunderlige aspekter. 
Under baren vil der være mulighed for en pause i jagthytten, 
hvor du kan gå på jagt i baren efter både vådt, tørt og kvinder. 
Er DU mand nok til at deltage i dette prestigefyldte event, så 
kom forbi jagtbar til 69. 

Jazz og Bourbon bar, torsdag 12-14, køsserenen
Start dagen med lidt jazz og et godt glas bourbon. Vi byder på 
jazzet stemning og forskellige typer af ægte bourbon.

Julebar, fredag 11-13, storebar.
Hurra, det er snart jul! Vi tager forskud på julestemningen 
og klippe-klistrer og hygger og synger med på alle de dejlige 
julesange.

Kaffebar, lørdag 10-12, køsserenen
Kom og nyd en lækker opvikkende kaffedrink på barens 
sidste dag. Loungestemningen tager hensyn til de to dages 
tømmermænd der trænger sig på, og de søde kaffenegerdamer 
tilfredsstiller dine inderste kaffeønsker til tonerne af blød 
bossa nova.

Karelbar, torsdag 02-04, lillebar
Du kender stedet, det gamle emma... Du har helt sikkert 
ikke råd til et bord.. Men du kan få asti og model drinks og 
musikken er det nyeste hoppe house.. Og menneskerne er 
lækre!

Klub 100 Bar, lørdag 13-15, scenen.
Navnet siger jo sig selv. For 8. år sparkes der gang i en stor 
Klub 100 foran scenen.

Koh Phangan bar, torsdag 23-02, køsseren
Igen i år vender Koh Pangan (Full Moon Party) baren tilbage 
til ære for en af verdens vildeste fester på Koh Pangan i Thai-
land. Sidste år bragede folk igennem med hænderne i vejret til 
lyset af uv lamper, knæklys og lyden af faithless bragende ud 
gennem højtalerne. I år gør vi det sku igen! Så find ravertøjet 
frem, tag knæklysene i håret, smør dig ind i uv-maling og grib 
en bucket i baren! Det bliver en fest!

Kø-bar, lørdag 11-13, storebar
Frisk på en ridetur? I hestebaren får du din hesteøl (giraf 
er også en slags hest) serveret er dine yndlingshestepiger i 
stramme gamacher.  

Lilletiger Bar, torsdag 14-16, køsseren
Bodega Lille Tiger! Er du også træt af Medina, Sommersby 
og ... så er Lille Tiger oasen, hvor du kan nyde den ægte 
værtshusstemning. Der er naturligvis mulighed for at spille 
billard, rafle og snakke med din egen bartender som er klo-
gere på livet end dig! Så kobl helt af efter fyraften til folkelig 
musik man forstår! Naturligvis tilbyder baren kolde guldøl og 
varme cowboy-toast!

Lonebar, torsdag 20-22, lillebar
Går du også rundt og savner provinsens byfester. Kom du 
heller ikke  til Vordingborg festuge i år, og faldt din mosters 
50’års fødselsdag sammen med Citynight i Næstved, så har 
du nu chancen for at få en lille bid af provinskagen. I baren 
byder Lone op til dans, så find din indre Lone frem, tag Lars 
under armen og kom og drik en Breezer OG en fadøl med 
os, eller få en toast med en dejlig bismag af centerpub! Lone 
elsker fadøl og Lars <3

Lukkereception, lørdag 06-07, storebar
 Vi fejrer en vellykket 69 timersbar med en natmad fra udval-
get og et skulderklap til årets gæster og bar-arrangører.

Malkepigebar, fredag 18-20, storebar
Kom til malkepige bar! Her finder du fem malkepiger, som 
tilfredsstiller alle jeres lyster, hvad angår kopatning, bond-
edans og bondepigedrømme. Så find din indre halballer frem 
og kom og bliv en rutineret kotapper. 

Mandrilbar, torsdag 16-18 i storebar.
EEEN Programoversigt: 23:30: Papircykel foldes om til Jon 
Dahl Thomasson 23:35: Porno 23:00: Skuespillerne fra Sin-
gletons efterlader urinafstøbning  af stær foran kattenes værn 
23:45: Surdejs-pianist kradser Giro 413 lytter
23:50: Jacob Stegelman gennemfører triatlon i bistro 
kaffekande 23:55: Safrantyv fletter kopi af Bagdad (i flet) 
24:00: Unge Helveg slikker saltkødsellert til den starter (også 
porno).

Manga bar, fredag 23-01, lillebar
Saké er en japansk alkohol. Den indeholder 14-15% alkohol. 
Den er som regel farveløs, men nogle saké er hvide. Saké 
smager skarpt som whisky, men er ikke stærk som den. 
Den ægte saké er kun lavet af ris. Men de fleste billige sake 

indeholder anden alkohol nu. Fordi det er billigere end at lave 
ren saké. Man koger først ris og bagefter blander man malt, 
ris og gærsvampe i. Så syrer man den i lang tid. Den gærer og 
bliver en original saké. Den er hvid. Derefter filtrerer man den 
til den bliver farveløs. Mmm - saké!

Mexi-bar, lørdag 01-02 (2 timer), storebar
Vi gør det igen! Kom med til Mexico! Landet der gav os don-
key-shows, tequila og wrestling med klapstole. Drop badet, 
hop i en poncho og kom forbi! Vi garanterer olieindsmurte 
wrestlere, bandidos og drinks der giver dig dårlig spand! 

Mi Scusi bar, lørdag 11-13, mobilbar
Vi byder dig velkommen tilbage til klubben 
efter en dejlig fredag aften. Kun for dig er vi 
klædt  i  vores stiveste puds: Underbukser og 
strømpeholdere. Det kan være du synes vi 
er lidt nærgående og sågar ”kælende”, men 
det er bare fordi vi er så glade for at se dig 
igen. Må jeg på forhånd have lov til at sige 
”MISCUSI!”.’

Mobil-skagt-bar, lørdag 20-22, mobilbar
Er skakten ikke stor nok til Jer alle? Så er 
det godt at der nu er en. Mobil-Skakt-Bar. 
Klubbens skakt har gennem årene fået det bedste og værste 
frem i folk (i hvert fald deres bare hud), vi vil give masserne 
muligheden for at opleve Skaktens fortryllende stemning. 
Og eftersom Skakten nu er mobil så ved du aldrig hvor du 
kommer ude henne!

Morgenbar, lørdag 09-11, storebar
Godmorgen! Kom til Morgenbar og få en bolle med 
tillhørande juice/kaffe (som selfølgelig spetsas med vodka/
baileys hvis man ønsker) inden du tar hjem fra en lang natts 
party eller ev. inden næste dags party starter.  Vi spiller god 
morgenmusik og hygger også i nattøj! 

Morgenbitterbar, lørdag 08-10, lillebar 
MorgenbitterBaren er for de friske folk, der normalt er vant til 
at starte dagen med en bitter! Kom og kick’start din morgen i 
røgfyldte bodegaomgivelser med dine rigtige venner!!! 

Morgenbolledamebar, lørdag 10-12, lillebar
Morgenbolledamerne vil igen i år toupere håret til ti-dobbelt 
størrelse, krybe i et upassende “silke”-outfit og selvfølgelig 
servere de lækreste, lune morgenboller. Kom med dine tøm-
mermænd eller med dine venner, så er det op til dig om du 
vælger bolle eller grovbolle. 

Morgenmadsbar, fredag 09-11, storebar
Lækker frisk morgenmad.

Morgenværtshusbar, lørdag 07-09, storebar
I mørke, røg- og gustfyldte omgivelser kan morgensolens lyse 
stråler ignoreres med en lunken øl og en dram whisky – uden 
is!! Røverhistorier fra søen slynges over baren til den sprøde 
lyd af Tom Waits’ hæse stemme på det krassende anlæg. 

Nam-bar, fredag 20.30-23, køsseren
Igen i år inviterer Nam Bar til en gang R&R med svale øl og 
poontang til de heldige. Bandet “Nixon And The Johnsons” 
vil igen kæle for jeres øregange med klassikere fra 60’erne og 
70’erne. Nam Bar: Winning the hearts and minds of Panum 
since 2006.

NFL-bar, torsdag 12-14, storebar
Flex dine guns, tackle din læsemakker, lav touchdown og scor 
lækre cheerleaders og vind øl-hatten for at være THE MAN! 
Bar-personalet består af store stærke og rå NFL spillere 
der gerne serverer en cider til piger med et glimt i øjet, og 
cheerleaders som er oplært i at føle ekstrahårdt på drengenes 
biceps.!

Nik & Jay bar, lørdag 23-01, storebar
Hvad ville du gøre hvis du havde én dag tilbage at leve i? 
Hvad jeg ville gøre? Jeg tror jeg ville komme og bruge min 
booty og poppe den pagne til dette års fedeste Nik & Jay fest. 
Endelig har du mulighed for at komme og vise, hvor godt 
DU kan dine nik & jay tekster, ryste røven og gå lidt frem og 
tilbage som en ægte rockstar! 

Oslobådenbar, fredag 04-00.00, 
storebar
I Oslobåden Bar har du mulighed for 
at mærke stemningen fra det famøse 
diskotek Heaven Eleven. Der vil være 
shots, drinks og mulighed for en tur i 
kachotten. Find din indre proletar frem og 
kom og fest med Kaptajn Jesper Jessing 
og besætning!

Pandidos behind bars bar, lørdag 21-23, 
lillebar
Bandekrigen flytter til Panum, og Pandidos i læder og ryg-
mærker skyder med skarpe shots efter panserne og tilfældigt 
forbipassende.

Panum Electric Love Parade Bar, torsdag 02-04, køsseren
PE upgrader de sidste to års Technobar med en endnu vildere 
fest, i kærlighedens tegn; ”Panum Electric Love Parade”. Der 
vil være noget for alle sanser; techno med bas til mellemgul-
vet, alt den laser,røg og strobo som hjertet begærer, masser 
af kærlighed, og drinks til ganen! Tag Drag queen outfitet 

på og hop ud af skabet til fest med de rykkeklar skævem 
eksistenser, her er plads til alle!

Panumfrisøren, lørdag 17-19, mobilbar
For kun en tyver kan du få en lækker/fræk klipning samt en 
fadøl, der kan nydes, imens et kyndigt hold af frisører klipper 
dig. På klippemenuen er der muligheder såsom: Hanekam, 
mohawk, reversed mohawk, munkehår, grydehår, høje 
tindinger og meget andet. Aldrig har det været nemmere at få 
charme, selvtillid og lækkert hår!

Paradise BAR, torsdag 22-24, storebar.
Giv den gas til de kendte toner fra PARADISE, 
drik vodka-burn med bartenderne i badetøj, og 
oplev ÆGTE russisk roulette... Kom til årets fest 
- 2010, ikke 2002! 

Party i Provinsen Bar, torsdag 00-02, storebar
Vær med til at opleve et rigtig party i provinsen! 
Kom og få en breezer og dans til det fedeste, 
nyeste hit, der bliver spillet af en topnice DJ. 
Lækre nedringede duller og flotte fyre i stramt 
tøj vil sørge for at du ikke tørster, og de er helt 
sikkert friske på at tage en dans på baren med 
dig.

Pirat-bar, fredag 16:30-18 i storebar.
Yarr! Kom til piratbar, sejl på de syv have, mens du drikker 
en masse rom! - Guybrush Threepwood, mighty pirate.

Poul Kjøller bar, fredag 00-02, storebar
Vil du med en tur i skoven? Halløjsa, kom så med! Til Pavl 
Kjøller bar! Hvor vi hylder en af dansk musiks all time great-
est med et væld af hans imponerende repetoire af klassiske 
sange for børn og barnlige sjæle. Er du ikke også glad for din 
cykel?

Prolevinsbar, fredag 16-18, lillebar.
Så’ der kræmmermarked i provinsen. Gør dig et godt lop-
pefund, alt er til salg. Prøv andedammen i badebassinet og 
vind en omgang i baren. Tag en svingom  til lyden af cremen 
af røvballe, vi spiller alt fra “Cutten Eye Joe” til “Mustang 
Sally”. Snup en Champagnebrus eller Filur i baren. Når du 
rigtig skal spille med musklerne, kan du slå dine kammerater i 
“sømspil”. Vi glæder os til at krejle dig. 

Queen Bar, fredag 12-13, køsserenen.
En bar der hylder rockbandet Queen. Der bliver lagt væk på 
nogle af deres alternative og mindre kendte numre, men du 
kan være sikker at du stadig får hørt alle klassikerne, som we 
are the champions, Bohemian Rhapsody, We will Rock you, A 
kind of magic, Radio Gaga, Another one bites the dust, Don’t 
stop me now, Now i’m here etc. Hits er der nok af kom og 
dans og få en øl! der er også vodka(som var Freddies favorit 
drink).

Redneck Bonanza Bar, lørdag 19-21, storebar
IT’S ALL GOOD! WE’RE GONNA FUCK YOU UP! Come 
meet the little ones, they too are gonna fuck you up. Meet the 
dumbass boyfriend and all his dumbass friends til en ordentlig 
omgang trailertrashfest. Forvent moonshine i stride strømme 
og mens der bages på gravide redneck-quinder. Bourbon 
drikkes fra brown bags og oversavede shotguns affyres mens 
the women are dancing squaredance on the tables. YIIHAA

Rigtig Mandebar, fredag 20-21:30, lillebar
En bar der hylder kongerne af det stærke køn! De dræber 
folk med de bare næver, forhindrer kapringer på åbent hav, 
og tager Bubber med på vandretur. Rigtige mænd ka li tunge 
vægte, lunke mørke øl, sjusser og porno. Dette vil selvfølgelig 
forefindes i baren.  Drinks serveret her har ikke farve som 
frugt eller smager af sodavand. Drikker du et glas a vores 
bryg, bliver lugten af dit tis utrolig styg!

Rub A Dub Bar, lørdag 00-02 (3 timer), køsseren
Bombaclot! Rasta Ravers in deh 69-Bar, (tidspunkt) in dem 
Kyssaran. MASSIVE soundsystem from dem Rudeboys from 
SixtyNine Soundsystem. Roots Reggae, Ragga, Dancehall, 
Dubstep, Jungle, Dubplates

Samba Bar, torsdag 20-22, storebar.
SÅ’ DER SAMBA! Lad hofterne rulle og 
fødderne danse til de eksotiske rytmer. 
Bikiniklædte sambatøser servere din 
caipirinha og sætter festen i gang.
Saturday Night Fever bar, lørdag 20-22, 
køsseren
En fest er ikke en fest uden 70’ernes 
SATURDAY NIGHT FEVER! Genoplev 
dine forældres vilde ungdom og hop 
i de farverige trompetbukserne. Find 
pailletterne og de store parykker frem 
og kom som true DISKER. Rød ålborg 

med citronvand vil tirre smagsløgene, og du vil forkæles med 
pernod og rød sodavand. May the force be with you! We’ll 
catch you on the flip side!

Scorebogen Release bar, lørdag 15-17, storebar
Release-party for Scorebogen 2010! Det blir’ vildere!

Sensation white Bar, fredag 01-03, køsserenen.
Sensation bliver for første gang afholdt i  Studenterklub-
ben. Endnu højere og endnu vildere end nogensinde!! En 
overdådig fantasi-verden med gigantiske gopler hængende 

BARBESKRIVELSER:

69timersbar
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fra loftet, dansende akrobater og en dansepyramide der bades 
i lilla knæklysshows og kaskader af hvid røg - og et talstærkt 
publikum, der alle skal være klædt helt i hvidt. En totaloplev-
else for samtlige sanser der aldrig er set før!

SexbankenBar, lørdag 12-14, køsseren 
Slutty nurses, perverse overlæger og frække portører hjælper 
patienter med at komme af med fortrængte lyster til fremme 
for den danske folkesundhed. Kom (!) og besøg vores 
hyggelige, erotiske sexbank, hvor alle afvigere er velkomne! 
Vi vil tilfredsstille dine lyster med velskænkede fadøl, frisk-
tappede cumshots, russiske sædsjusser, mens du hygger dig 
med en eller flere af vores erotiske events.

Sidste Chancebar, lørdag 04-06, storebar.
SIDSTE CHANCE! Har du endnu ikke scoret drømmefyren/
pigen (eller bare en sørgelig erstatning) til årets 69’er, er dette 
din ultimativt sidste chance. Det er sidste udkald og vi hjælper 
dig på vej med at sætte en stemning. Her er flødeskum i lange 
baner, fyldte chokolader, rød velour og dæmpet belysning. Du 
kan også smide navn+nummer i scorebowlen og håbe på det 
bedste. Vi slutter af med manér!

Sigøjnerbar, lørdag 22-24, køsseren 
Fed sigøjnerfest med balkanrytmer og garanti for dans på 
bordene!
Sild og Snapsebar, torsdag 16-18, køsserenen.
Panums SnapseLaug vil endnu engang give 69-timers barens 
gæster mulighed for at prøve traditionelle samt nytænkende 
variationer af aquavittens glæder. Ingen snaps uden sild, og 
som tidligere år vil PSL danne ramme om en sand familieres-
taurant med smørrebrød tilpasset hver enkelt snaps.

Smølfernes Paradis Bar, fredag 18-20, lillebar
Så er det tid til at kridte smølfeskoene! Smølf dig vej til lille 
bar, hvor en verden af smølf vil åbne sig for dig. Der vil 
være fyldt med nostalgi, med servering af trylledrik til de 
fremmødte smølfefans. Hvis man er heldig, vil man kunne 
møde Gammelsmølf, Smølfine og evt den onde troldmand 
Gargamel! Én gang smølfefan – altid smølfefan! Kan du 
bevise dette, vil det blive belønnet...

Snoop Barr, fredag 21:30-23 i lillebar.
Kom med tilbage til Californien anno 1992 og vær med til 
rulle down the street, smokin’ indo, sippin on gin and juice - 
laid back (with my mind on my money and my money on my 
mind)! Der vil også være mulighed for sitting in the back, sip-
pin’ on Jack! Medmindre du er east coast, så bliver du smoked, 
fordi we be ganstas and we know crips.

Sportsbar, lørdag 15-17 mobilbar.
Er du nogensinde blevet betjent af en kegle? Eller en badmin-
tonbold? Nej, vel! Så kom til sportsbar og drik energidrik (evt. 
med lidt vodka) eller proteindrik.

Stop før 5 Bar, fredag 04-06, lillebar.
I henhold til sundhedsstyrelsens nye 
retningslinier (Stop før 5) vil vi opfordre 
DIG til at komme ned i vores bar og 
drikke max fem genstande ad gangen in-
dtil klokken max 5. Der skal man nemlig 
stoppe og skifte til nattøj og drikke en 
godnat cocio.

Studinebar, fredag 18-20, kæl for køen
Savner du også at være nyudklækket 
student og studine er denne bar lige noget 
for dig. Her fester og drikker vi helt til 
den lyse morgen med øl, breezers og ice. 
Så medbring huen, giv den gas sammen 
med os og se om du kan få et ekstra hak 
eller to i huen.

Studio54 Bar, lørdag 02-04, storebar. 
Du ved du savner den! Fornemmelsen af et brusende glas 
champagne, der stiger dig til hovedet. Fornemmelsen af at alle 
omkring dig er på noget sjovere end godt humør. Fornem-
melsen af, at du kan danse natten væk, uden at bekymre dig 

om mediernes evindelige opmærksomhed. Vi kan give dig det 
hele og lidt til - velkommen til Studio54!

Superheltebar, lørdag 19-21, lillebar
Er det en fugl? Er det et fly? Nej det er superhelte-bar! 
Studenterklubben danner rammen for det årlige møde for 
KAS(Kendte og Alternative Superhelte), der vil komme 
flyvende og sprede superkræfter til folket. Bare rolig, føl dig 
sikker, vi våger over dig! 

Surf Bar,  fredag 16:30-18:30 i køsseren.
Er du også til bølgebrus, long boards, live musik og twist helt 
nede under gulvbrædderne, så tag dine Ray Bans på, træk i din 
bedste Hawaii-skjorte eller bast-skørt, og kom til Surf Bar i 
køsserenen fredag kl 17.00. Der vil være live musik med “The 
Surfisticates”, og tropiske sommerdrinks til alle surferdrenge 
og -piger. Surf’s Up!

Svensker Bar, fredag 13-15:30, lillebar
Tjena alihopa! Sverige! Hvor havde verden dog været uden 
Sverige?! IKEA, ABBA, Roxette, svenske blondiner, snus 
og Barsebäck! Vi byder på rå svenskerdruk akkompagneret 
af masser af snapsviser og svenske melodi grand prix hits! 
“Helan gåååååååår, sjöng hoppfallerahurrah!”

Sveskebar, fredag 13-14, køsseren
Er du også en sucker for svesker, så kom til sveskebar. Der 
vil være sveskejuice, grød, svesker, blommer og øllebrød 
med sveskedgrød. Derudover er der sveskeshots med rom, 
svesketragt med rom og bare svesker. En hyldest til en naturlig 
laksantia stopfyldt med antioxidanter - powerfood!

Svinehyrdestien, torsdag 00-01, mobilbar
Tør du gå gennem den uhyggelige hyrdesti? Ikke alle er kom-
met helskindet igennem!

The End bar, fredag 03-05, køsseren
Vi er tilbage i 60’erne, hvor oprøret ulmede og blomsterbørn 
som Jim Morrison sprang ud! Dette bliver en bar hvor man 
kan få lov til at svede og udleve sin psykedeliske dans i bar 
overkrop med spontan digtoplæsning, og trippede visuals! 
Det musikalske udgangspunkt er The Doors, med referencer 
til andre psykedeliske rock & roll bands på vinyl, fra dengang 
hvor livet var lidt mere farverigt!

Think Pink, lørdag 17-19 i lillebar.
Nogen gange er det hele bare så gråt! Nogen gange er man 
bare så “blue”! Så er der absolut ikke andet at gøre end 
THINK PINK! Kom og rid på en lyserød sky sammen med os 
- og oplev verden fra sin mest lyserøde side...

Toga Bar, torsdag 21-23, køsseren
Romerriget - et paradis for mænd iklædt sengetøj med hang 
til mindreårige. Du vil få dadler(haha), druer og vin til du 
brækker dig! Nyd et klassisk italiensk stykke musik mens 

en stor svedig romer prøver at proppe rødvin og 
dadler(haha) ned i halsen på dig! Vi garanterer 
for olivenolie-indsmurte kroppe i begrænset tøj, 
og håber du vil hoppe i en toga med os! (der er 
toga’er til dig i baren)

Sunny Beach Bar, torsdag 18-20, storebar
Tag med til verdens lykkeligste sted, 
Bulgarien(seriøst)!Lad dine sanser pirres af 
t-shirts med stor v-udskæring, daxwax og vores 
allesammens yndlingsmusik, dance! Her kommer 
vi ikk for  hyggen, men for at score og drikke os 
ned. Lad dig forføres gennem natten af overgearet 
bar-personale fra udkantsdanmark med ungrejs-
keychains. Drop burgøjser-attituden og kom og 
fest med det danske proletariat!

Tragtbar, torsdag 18-20, mobilbar.
Tragtbar vender stærkt tilbage! Konceptet er enkelt: Baren 
er sat op i atriumgården og har et stort udvalgt af tragte, fra 
almindelige til motorsav til Peter Bak (mannequindukke). 
Skal du kickstartes torsdag aften eller savner du bare en god 
ølbong. Så kom forbi alene eller tag dine værste venner i 

hånden og slå et smut forbi. Rygterne siger for resten at PelleP 
kommer og kaster op.

Tyroler Bar, torsdag 18-21, køsseren
Den famøse tyroler bar går starter op under endnu en 69 timers 
bar. Der vil være store faøl, let påklædte tyroler piger, flotte 
tyroler mænd og Gæste Dj LA Tyroler.

Tyvstarterbar, torsdag 07-08, Islands Brygge
Kan du heller ikke vente til at klokken bliver elleve torsdag 
formiddag? Så kom til tyvstarterBAR! En kold dukkert i 
havnen efterfulgt af en dejlig varmende Underberg til en 
ti’er(gaven til maven). Hele 
herligheden foregår fra molen på 
Islands Brygge, fra langebro forbi 
havnebadet og togvognen kl. 07.00. 
Der vil være livemusik, små løg, og 
det er velset at glemme badetøj! 

Tømmermændsbar, fredag 10-12, 
lillebar
Hvad har man mere lyst til end 
pizza, cola og kakao når man har 
tømmermænd? Måske panodiler, 
men det har vi også!vi har alt hvad 
en mediciners hjerte kan begære 
når kroppen er fyldt med tøm-
mermænd! Der kommer til at være 
stille og rolig stemning med puder 
og dæmpet belysning når vi denne 
morgen sørger for at i kan blive klar 
igen til at fyre den af om aften. 

Vagabondbar, fredag 13-15, atriumgården
Kom og støt en landevejsrytter med en skilling! Stemningen er 
præget af kummerlige forhold med et tvist af slum. Så kom og 
drik en guldbajer med en glad vagabond.

Vandpibe-bar, lørdag 11-13, atriumgården.
Kom til vandpibebar og plej dine tømmermænd, mens du 
suger æble på røg-form ned i lungerne!

Vejbar, torsdag 15-16, atriumgården
Er du også træt af at få våde sko i Atriumgården?! Så er løs-
ningen Vejbar! De skaber en god, tør og fornuftig infrastruktur 
i Atriumgården der kan vare ved i flere århundreder. Kom og 
hep! Kom og oplev det!

Videnskabsbar, fredag 16-19, mobilbar
Followup studie på sidste års undersøgelse af brugere af 
studenterklubbens evne til at smage forskel på tuborg og royal 
pilsner.

VM ’86, fredag 14-16.30, køsserenen
Halli halli hallo, vi vinder i Mexico!!! Der er VM i Mexico, 
året er 1986. I eftermiddag står kampen mellem de danske 
drenge og Uruguay. Træk i landsholdstrøjen og kom og støt 
DK på Estadio Neza og se om Laudrup ‘skyder eller venter’. 
Stadionplatter og fadøl kan købes.

Waajegerenfarligtigerbar, lørdag 17-19, mobil.’
WAAAAAA JEG ER EN FARLIG TIGER!

Zoologisk Have Bar, Torsdag 12-14, lillebar.
Kan du godt lide dyr? Kan du godt lide øl og sprut? Og er du 
tosset med ansigtsmaling? Så har vi den rette bar for dig. I 
denne bar, vil man for en let sum, blive malet som et dyr, og 
derefter kunne nyde godt af fri bar, for dit respektive dyrevalg. 
Altså hvis du bliver malet som en isbjørn, så vil du i den 
resterende tid få gratis bjørnebryg! Uh Farligt ! JA!

Åbningsreception, torsdag 11-12, storebar
Kom og vær med til at åbne årets 69 timersbar!! Udvalget vil 
stå for en snack og en læskende drik, og sammen vil vi fejre, at 
vi endnu engang kan smage de gyldne dråber i 69 timer i træk!

BARBESKRIVELSER:

69timersbar

Lækre folk i scorebogen...
Kære læsere! Nu kommer den nye scorebog, 
og MOK har fået lov til at få et smugkig i den, 
inden præmiæren d. 1/11-2010. I den anledning 
har vi kåret de 9 lækreste personer i bogen, og 
vi opfordrer jer til at tjekke dem ud... Der er 
tale om følgende:
s. 152 nr. 15
s. 154 nr 15
s. 212 nr. 3
s. 220 nr. 7
s. 244 nr. 13
s. 244 nr. 16
s. 250 nederst nr. 5 fra venstre
s. 252 nederst nr. 1 fra venstre, bagerste række
s. 260 nederst til venstre for den blå mand
Det er klart, at disse mennesker har noget til 
fælles. Hvis du kan gætte, hvad det er, bedes du 
sende dit svar til mok@mok.dk inden mandag d. 
8/11 kl. 12.00, så vinder du en præmie.

MOK dækker alt!
Skal du holde et studentersocialt arrangement 
på Panum, og kunne du godt tænke dig, at vi 
MOK kom og tog billeder af det, som evt. kunne 
komme i bladet eller på hjemmesiden, har du 
nu muligheden!
Takket være studenterklubben, kan vi tage mas-
sevis af billeder i høj kvalitet, da de har givet os 
penge til et kamera, som vi SÅ gerne vil bruge.

Står du og skal bruge en fotograf af dit foredrag/
din fredagsbar/dit kursus i karkirugi eller noget 
helt andet, så skriv i god til til:
mok@mok.dk  og skriv "FOTOGRAF" i 

emnefeltet, så svarer vi, om vi kan komme...

MOK tester nyt design
Mok har været på udkig efter et nyt og smart 
image, så vi også kan få de helt unge medicins-
tuderende fra '91 med.
Vi har derfor hyret en indretningsarkitekt til at 
lave layoutet af bladet helt feng shui!
Dette er en prøveversion af det nye design, og vi 
hører meget gerne jeres mening om dette.
Send derfor din mening om det til mok@mok.dk 
og skriv "DESIGN" i emnefeltet, så tager vi din 
kritik med i evalueringen.

DE KORTE NYHECDER!

af Jonas/MOK-red

GÅ PÅ MOK.DK OG PRINT DIN 
LOGBOG UD TIL 69TIMERSBAR
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Kære læsere... i har overgået jer selv! I denne uge har intet mindre end 6 mennesker 
kunnet svare på den diagnostiske og intet mindre end 4 svar.

Zvar
Den basale
"1 og 2
Den nederste censur-pil peger på en Purkinje celles nervecellelegeme.
Den øverste cencur-pil peger således på Purkinjecellens dendritter.

De største neuroner i CNS er de Betzke kæmpeceller, så vidt jeg husker :)

Mvh Nina hold 402"

Den diagnostiske
(vi gør lige læserne opmærksomme på, at vinderen går på 2. semester)
"Patienten har: »syfilis«.

(jeg keder mig til spv/frikvarteret nu - så jeg vil forklare):

„simpel“ forklaring (hvis man først antager at jeg tror på at pt. virkelig HAR været 
sekuelt inaktiv i Thailand - hvilket jeg under normale omstændigheder ikke havde 
gjort): pts. kæreste har været ham utro sikkert utallige gange også mens han var i 
Thailand, og har fået cupid’s disease (syphilis). - Til koncerten var hun oppe på hans 
skuldre (i en nederdel med enten tyndes trusse på eller uden trusser på overhovedet!) 
og ved kontakt med pts. nakke mod hendes kønsorgan (hvor hun formodentligt 
havde et syphilis-sår) har inficeret ham - det forklarer hvorfor pts. chancre sidder 
på nakken. Pts. sår heler så af sig selv, som de gør ved primær syfilis. 
-- 10 uger efter (hvilket passer meget fint med udløsningen af sekundær syfilis) 
kommer han med anorexi, træthed, sygdomsfølelse, vægttab og feber; alle kunne 
forklares med depression pga. the break-up med kæresten- på nær feber! Så i den 
sidste ende ville alle ovennævnte ting være symptomatiske med syfilis st.2. Maku-
lopapuløst eksantem på håndflader og fodsåler er også symtomstisk med syphilis 
st.2, hvilket var det største tegn for mig (godt forsøg på at aflede med papegøjen og 
mulig allergi). - mak.pap.  eksantem plejer dog ikke være kløende ved syfilis- men 
dette fænomen er også set før. 
Det dårlige humør kan også forklares med syfilis, da det kan give depressioner.  - de 
somatiske symptomer forsvinder så som de gør ved sekundær syfilis. 
-- pt kommer så igen efter 2 år - hvilket stemmer overens med udbrud af tertiær 
syfilis (der kan vel også gå 20-30 år). Nakkestivhed, lammelse af facialis og konfu-
sion kan forklares med udløsningen af neurosyfilis/akut meningitis syphilitica (er 
ikke helt klar over hvordan man siger det på dansk- syfilisk meningitis? I hvert fald 
forklarer det nakkestivheden)
Forhøjet konc. af proteiner og monocytter og uklar CS-væske er symptomatisk 
med syfilis. 
-- det der fik mig til at tro syfilis var: den utro kæreste, makulopapuløst eksantem 
på håndfl. og fodsålerne og feber. Alt det andet ubderstøttede min teori i den 

samlede kontekst. 
-- Jeg vil dog sige, at den første læge var en IDIOT. Man stoler ikke på en ung fyr, 
som lige har været i Thailand i 5 måneder. Man tjekker ham i det MINDSTE for de 
mest almindelige STDs, lige meget  hvad han siger. 

- Ghenna (Ghennadie Mazin)
2. Semester - hold 2o7."

Denne ugez bazale
I denne uge befinder vi os på 3. semester. Her vil 
vi gerne vide, hvilket led, det er pilen peger på og 
en klassificering af dette led:

Denne ugez diagnoztizke
(vi takker Ghenna fra 2. semester for denne 
uges diagnostiske quiz)
En ung fyr på 24 kommer ind i din klinik, da han de sidste nogen dage har haft 
meget ondt i hovedet, været meget døsig og havde kramper og generelt knogle, led 
- og muskelsmerter. Han troede bare han igen havde fået en virus; men i går nat 
begyndte han at kaste op og hele dagen i dag har han haft diarre. Han troede det 
bare var roskildesyge, men da han så begyndte at få en brændende fornemmelse i 
fingrene og opdagede blod i sin urin, skyndte han sig til lægen. Fyrens kæreste er til 
stede, men hun siger ikke meget. Den unge fyr beder sin kæreste hente ham noget 
vand, og mens hun er væk, fortæller han dig, at han har været sin kæreste utro for 
et år siden, men hun ved intet om det! Han spørger dig så om hans tilstand kunne 
være relateret til affæren og fortæller dig, at for 3 måneder siden var han begyndt at 
blive meget syg, hele tiden blevet forkølet, og selv da han ikke var forkølet, følte han 
sig svag og udmattet, og mindre end en lille tur op af en trappe gav ham åndenød. 
Det hele stoppede så igen for ca. 2 uger siden, han begyndte at føle sig godt tilpas 
- indtil det her. Du lægger mærke til at noget af pt. hår var fældet og lå på hans 
skjorte. Du lægger også mærke til pts. abnorme negle, og der beslutter du dig for 
at tjekke ham for tungmetalforgiftning (for bly, arsenik, jern og kviksølv); men du 
kører også testen for de mest almindelige kønssygdomme.
Testresultaterne kommer tilbage, og viser så store mængder af arsenik i pts. urin. 
Pt. fortæller dog, at han hverken arbejder med metalproduktion eller på nogen måde 
kunne være kommet i kontakt med arsenik. Pts. kæreste bliver så udspurgt, og 
ender med tudende at fortælle, at hun for ca. en måned siden begyndte at tilsætte 
små mængder af arsenik til pts. mad og drikkelse, da hun tilfældigvis fandt ud af, 
at han har været hende utro. Hun bliver ført væk - og dimercaprol* får pt. op på 
benene igen. Han føler sig fysisk rask og tager hjem igen.
Ca. lidt over to uger efter får du den samme pt. ind på din klinik – han præsen-
terer med 39,6 i feber, dyspnø og blåmærker på benene og armene. Hvad fejler 
patienten?
*tungmetal modgift, såsom mod arsenik. *tungmetal modgift, såsom mod ar-
senik.
Send dit svar til mok@mok.dk inden d. 1 november klokken 12:00

Ze GrEaT qUiZ
af Jonas/MOK-red.

Gøgl

Løven (23. juli - 23. august):
Der er mulighed for fange en giraf mere 
end normalt. De efterfølgende uger vil du 
i enkelte perioder være mindre glad end i 
de andre perioder. Måske.

Jomfruen (24. august - 23. september):
Du vil i denne uge i fuldskab te dig helt 
forfærdeligt over for dine medmennesk-
er. Du bør derfor enten undgå alkoholiske 
drikke helt eller drikke dig selv sanseløs 
før nogen andre mennesker dukker op. 
Ligegyldig hvad, vil resultatet blive, at du 
mister din mødom.

Vægten (24. september - 23. oktober):
I denne uge vil du blive vejet og fundet 
for ædru.

Skorpionen (24. oktober - 22. november):
I denne uge vil du lede andre men-
nesker i fordærv, sandsynligvis ved 
hjælp af alkohol. Husk dog, at alkohol 
er dit medie, dit redskab. Det, du ska-
ber, er dog langt mere dunkelt. Pas på 
folk med blå tørklæder.

Skytten (23. november - 21. december):
I denne uge vil du få rykket nogle 
grænser, fordi folk truer med at buhe 
af dig. Men hvis du rammer plet vil 
dine medmennesker ikke sigte dig 
for at være ædru længere. Men nu 
skal du blot huske ikke at være for 
streng. Hvis du er pige, må du ikke 
være for slap.

Stenbukken (22. december - 20. januar):
I denne uge vil du blive fristet til at ødsle 
din weekend væk i fuldskab. Du bør 
ikke bukke under for pres, men husk 
”to øl i maven er bedre end en i hånden 
og tuberkulose”.

Vandmanden (21. januar – 18. februar):
Denne uge vil byde på et hav af muligh-
eder, pas på at du ikke lader dig rive med i 
vandviddet.

Fisken (19. februar - 20. marts):
Du vil blive hjemsøgt af dårlig samvit-
tighed pga. dit indtag af fisk i baren. 
Kannibalisme er ikke en køn ting, 
men kan være nødvendigt i pressede 
situationer. Eller situationer, hvor 
man gerne vil være presset.

Vædderen (21. marts - 20. april):
I denne uge vil dine venner være mere 
fulde end normalt og de vil derfor overse 
dig mere end normalt. Da du på dette 
tidspunkt nok er vant til at blive totalt 
ignoreret, bør du ikke gøre noget specielt 
den næste uge. Ikke at du nogensinde 
gør noget specielt alligevel.

Tyren (21. april - 21. maj):
Denne uge gælder det for dig om at 
tyre så mange øl ned i din mave som 
muligt. Pas på ikke at se rødt samt 
spaniere med sværd/spyd. Hold dig 
langt væk fra rusvejledergruppe 2, da 
de er matadorsvin.

Tvillingen (22. maj - 21. juni):
I denne uge vil du befinde dig i en anden 
sindstilstand, end du er vant til. Ikke alle 
vil tro på dig, når du siger, at du ”ikke 
er fuld”.

Krebsen (22. juni - 22. juli):
Klø på! Det vil give pote?

Særhoroskop
(fødselshoroskop)
Skorpionen (Scorpio)
24. oktober – 22. november

Legemsdel: Hånden (hoved-
sageligt medius)
Element: Ethanol
Aura: Vred og forvirret, alterna-
tivt meget kærlig
Sten: Katöfail

Personlighedstræk: Skorpioner er kendte for deres 
ufattelige dovenskab, som er uheldigt kombineret 
med en voldsom ambition vedrørende alt. Det driver 
dem til at være intrigante og svigfulde, men heldigvis 
er de ofte for ugidelige til at gøre den store skade. På 
grund af deres høje ambitionsniveau og totale mangel 
på moral, når de ofte, på trods af deres patologiske 
dovenskab, en høj position i deres lokalsamfund, inden 
de uundgåeligt bliver snigmyrdet af de mennesker, de 
har trådt på.

Skorpioner er kendte for at uddanne sig på en sådan 
måde, at de styrker deres evner indenfor løgn og 
bedrag, f.eks. jura, odont eller en slags forfatterskole. 
Skorpioner, der læser medicin, har løjet sig ind på 
studiet, og venter blot på at udnytte deres position til 
egen vindings skyld og bijobbe i medicinalindustrien.
Et moderne træk ved skorpioner er, at de melder sig 
ind i fitnesscentre pga. deres kropslige ambitioner, 
men grundet deres sløvsind kommer de aldrig op og 
træne. De er dog tilbøjeligt til at beklage sig over, at 
andre mennesker ikke træner nok.

Kendt skorpion: Skorpioner, der går over i historien, 
bliver som regel skrevet ud af historiebøgerne for at 
skåne deres efterfølgere, men man ved fra stentavler, 
at en skorpion opfandt rulletrappen. Mange gode 
mænd døde som resultat.

HOROSKOP Anders Gullach, Kasper Aagaard, Dennis Zetner og Henrik ØØh’s okkulte hjørne

Indledning
Vi ønsker i denne omgang tillykke til skorpionerne med fødselsdagen og til alle andre med at 69timersbar starter torsdag kl. 11.00. Tebladene 
i bunden af koppen forudsiger at folk generelt vil vågne op med både kropslige og sjælelige tømmermænd. Derudover vil følgende ske:
• Aktierne kommer til at falde (specielt A. P. Møller og NKT).
• Flere miner vil måske falde sammen i Kina og Chile, hvor overlevelsesraten vil være forskellig.
• Der vil være tiltagende dårligere vejr i løbet af ugen (gletcherne kommer).
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INDLEDNING
Den nyeste og mest relevante undersøgelse fra Gallop viser at de studerende, 
og især medicinstuderende, bruger al deres tid på at læse i fagbøger og 
derfor ikke har tid til at læse en god avis. Dette har resulteret i en utrolig 
uoplyst skare af kloge hoveder, så for at rette op på dette rod kommer 
nyhederne nu til de studerende!
Bragt af actionreporterne Anders Gullach, Kasper Aagaard, Dennis 2 & 
Henrik Øøh

KVINDE GROR METAL PÅ KROPPEN
I Thailand lider en 38-årig kvinde (Maria Aitak) af en meget bizar sygdom. 
Ud af hendes navle vokser 10-20 lange metaltråde. Videnskabsmænd og 
læger kan ikke fi nde en forklaring på dette fænomen, men Maria selv har 
en meget interessant teori: ”Det kan være, det skyldes en gendefekt. Min 
far havde en skrue i hjernen og vidste ikke hvorfor. Ud over det, havde han 
lange tånegle ligesom jeg.”
Den kendte fysiker Cristoffer Melbech (fi k ikke nobelprisen i fysik i år) 
har undersøgt metaltrådenes kemiske sammensætning og udtaler: ”De 
er lavet af en legering af guld og aluminium samt et strejf af jern fra 
hæmoglobinmolekylerne. Hun lider tilsyneladende ikke af metalmangel, da hun 
har den uvane at spise metaltrådene. Derudover har hun lange tånegle.”
Selv tager Maria Aitak hele polemikken med ophøjet sindsro: ”Jeg har det 
jo fi nt. Min mor kommer og klipper metaltrådene fra tid til anden, når de 
bliver for lange. Det er jo ikke anderledes end at klippe negle, og det er 
der jo ikke noget unormalt i.”
På spørgsmålet om det eventuelt kunne være selvpåførte metaltråde i huden 
svarer Maria: ”(lang pause)… Nej da…”

MATEMATIK BESTEMMER DIN YNDLINGSFILM
Matematikere fra DTU har konstrueret en matematisk model til at beregne 
din yndlingsfi lm ud fra en liste på 10 fi lm. ”Den er 100 % træfsikker. Vi har 
brugt Pythagoras‛ gamle lærdom til dette.” udtaler Professor Pelle Pedersen 

De La Hoia.

Du skal gøre følgende:
• Tænk på et tal mellem 1-9
• Gang tallet med 3
• Plus tallet med 3
• Gang så tallet med 3 igen
• Læg de to cifre sammen (det vil sige fi nd tværsummen)
• Find din yndlingsfi lm på listen ud for dette tal

Filmlisten
1. Borte Med Blæsten
2. E.T.
3. Superman 3
4. Simpsons The Movie
5. Star Wars Ep. 3
6. Dødens Gab
7. Forrest Gump
8. Jurassic Park
9. Glæden ved Anal Undersøgelse af en Ged
10. Shrek

SVERIGE BANDLYSER SNE
Den svenske regering har taget drastiske midler i brug for at undgå de 
store trafi kale problemer, som sneen altid skaber om vinteren. Den svenske 
fi nansminister Anders Bjerg udtaler: ”Sneen skaber altid store problemer for 
os svenskere. Vejene er ufremkommelige og mange fi rmaer ser sig nødsagede 
til at lukke i vintermånederne. Vi har derfor i den svenske regering besluttet, 
at det fra nu af skal være forbudt at sne i Sverige. Undtaget er kun 
skiløjperne… Langrend er derfor nu omsider en saga blot.”
På spørgsmålet om, hvad Sverige vil gøre, hvis sneforbuddet bliver overtrådt, 
svarer Anders Bjerg: ”Vi vil fi nde de ansvarlige og så vil vi deportere dem 
til Grønland. Så kan de lære det. Der er nemlig slet ikke grønt, men meget 
koldt.” 
Om Sverige retmæssigt og etisk bare kan udvise folk, svarer han: ”Shut 
up woman, get on my horse. Det vil alle rigtige svenskere sige.” 

Den nyeste og mest relevante undersøgelse fra Gallop viser at de studerende, Den nyeste og mest relevante undersøgelse fra Gallop viser at de studerende, 
Du skal gøre følgende:Du skal gøre følgende:Du skal gøre følgende:
• Tænk på et tal mellem 1-9• Tænk på et tal mellem 1-9• Tænk på et tal mellem 1-9

ACTION NEWS !1!!1 (?)
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Mandag d. 1. november i kantinen:

Kl. 1000-1400

Onsdag d. 3. november i kantinen:

Kl. 1100-1300

Kl. 1500-1715

Fredag d. 5. november i Studenterklubben:

Kl. 1600-1800

Mandag d. 8 november i kantinen:

Kl. 1100-1300

Onsdag d. 10. november  i kantinen:

Kl. 1100-1300

Kl. 1500-1715

Scorebogen 2010 er ankommet!!
Til 69-timersbar holder Scorebogen releaseparty for årets bedste bog. Kl. 15-17 lørdag d. 30 oktober er det muligt for alle 
studerende på Panum at komme og se bogen. I år er den bedre end nogensinde før og i farver! Vi har i år øget kvaliteten. Hvis du 
mener du er verdens bedste korrekturlæser, og føler dig lidt som Tom Cruise, så kom ned og  fi nd en fejl i bogen og vind en fadøl! 
Mission: Impossible . 

Uddelingstider:

For 1.-5. semester er det holdrepræsentanterne der skal afhente til hele holdet!

Gøgl


