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MOK UDKOMMER

69-TIMERSBAR! 
FADL TORSDAGSTEMA 
SVÆRE SAMTALER, SAMS SE S.13  

69-TIMERSBAR! 
ANSØGNINGSFRIST TIL BOGANMELDERNE SE 
S. 13

69-TIMERSBAR! 

FOLK HAR DET EPIC DÅRLIGT. MEN HAR EPIC 
GODE MINDER. 

MOK DEADLINE KL. 12:00

5. SEMESTER LÆSER TIL EKSAMEN :( 
MILLE SKAL KIGGE PÅ KØKKEN

Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens sjove indslag

Jeg elsker umti 
umti musik!

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING 
OG STUDIESERVICE
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Andrea
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69 timers bar er lige om hjørnet og ALLE ved, at køen er lang som et ondt år. 
Enten har du selv stået i den, mødt en der har stået i den eller i det mindste 
hørt en gammel HG'er fortælle dig om den gang e stod i kø i 68 timer kun for 
at komme ind til luk receptionen. 

Derfor bringer MOK i denne uge

DEN STORE 69-TIMERS KØ BESKÆFTIGELSESTERAPI

Drik dig i hegnet. 
Nyd alle de fremragende kæl-for-køen barer. 
Få f.eks. en Irishcoffee, honningsyp eller en 
joke.  Se mere i programmet på side 4

Begynd på dine julegaver
Er du også altid kronisk bagud med julegaver? Så begynd 
allerede nu! Hvis du er heldig   ligger der kapsler på jorden. 
Med lidt kreativitet og måske også lidt lim, kan man lave 
alverdens julegaver og du er helt sikker på at modtageren 
ikke få flere af samme slags. 
Hvis du ikke har lyst til at lave gaver af skrald kan du også 
øve dine kreative evner i hækling eller strikning. Det fylder 
ikke så meget, så når først du har lært det, kan du også 
slæbedet med til forelæsning, som til tider også minder 
lidt om at sidde i kø. 
Hvis du mangler en ældre dame, som kan lærer dig det, 
så HUSK at du kan lære alting på youtube - trust me 

Spil et spil 
Vi har tidligere bragt en anmeldelse af brætspil i 
MOK. Selvfølgelig kan du ikke slæbe GoT spillet 
med. Men fortvivl ej. Der findes masser af små 
spil, som er lige til at tage med til køen ind til 69. 
Eksempler kunne være Sushi Go, hvor man skal 
lave det ultimative sushimåltid og afslutte med 
den største mængde af budding. Eller Love eller 
Loot Letter, hvor man enten skal fragte breve 
til prinsessen eller findes skatten i kælderen. 
Gameplayet er det sammen , så om man er mest 
til tjenestefolk på slottet eller mondstre i kældre, 
det er det afgørende. 

Læs resten af MOK 

MOK indeholder hver uge tæt på uendelige jobmuligheder. Derudover 

kan du finde en basisgru
ppe for snart altin

g på MOK, så hvis du har en 

idé, kan du jo starte
 med at kigge på de næste 13 sider og finde ud af, 

om der ikke skulle være noget, der kunne friste. 

Hvis du kommer for at score?
Så kan du jo overveje, om personen foran eller bagved er en mulighed. Hvis 
du er kommet på det rigtige tidspunkt af dagen, så kan der snildt være 5 
timer til du er inde. Så du har rigelig tid til både at tage mod til dig og finde 
den helt rigtige scorereplik. 

Læs pensum 
Føler du ikke, at du har tid til at være til 69-timers bar og i hvert fald 
ikke sidde i kø. Så tag din bog med. Har du allerede helt styr på dette 
semesters pensum, mangler du kun lige at forstå guirlandeepithelet i 
sædlederen inden onsdagens eksamen. Så overvej endelig at tage sidste 
semesters pensum med, for alle ved, at medicinstudiet ikke kun handler 
om at gå til eksamen. Det handler også om, at læse alt det, som bare et 
super spændende, f.eks. 80% af sundhedspsykologibogen. 

En HVAL
Eksempel på, hvad du kan hækle, mens du sidder i køen og venter på at komme ind! 

Body
Using 3.75mm hook. Use stitch markers for beg row, inc and dec sts (as pictured).
Cutest Little Sperm Whale snout - Pops de Milk Cutest Little Sperm Whale snout 
and body - Pops de Milk
Rnd 1: start 6 sc in magic ring.
Or
Ch 2 and 6 sc in second ch from hook.
Rnd 2: inc in each st (12 sts).
Rnd 3: [inc3, sc in next 2 sts] repeat 4 times (20 sts).
Rnd 4: sc, [inc3, sc in next 4 sts] repeat 3 times, inc3, sc in next 3 sts (28 sts).
Rnd 5: sc in next 2 sts, [inc3, sc in next 6 sts] repeat 3 times, inc3, sc in next 4 
sts (36 sts).
Rnd 6: sc in next 3 sts, [inc, sc in next 8 sts] repeat 3 times, inc, sc in next 5 sts 
(40 sts).
Rnds 7-14: sc in all sts (40 sts).
Rnd 15: sc in next 5 sts, [dec, sc in next 8 sts] repeat 3 times, dec, sc in next 3 
sts (36 sts).
Rnds 16-17: sc in all sts (36 sts).
Rnd 18: sc in next 5 sts [dec, sc in next 7 sts] repeat 3 times, dec, sc in next 2 
sts (32 sts).
Rnd 19: sc in all sts (32 sts).
Rnd 20: sc in next 5 sts, [dec, sc in next 6 sts] repeat 3 times, dec, sc in next st 
(28 sts).
Rnd 21: sc in all sts (28 sts)
Rnd 22: [sc in next 5 sts, dec] repeat 4 times (24 sts).
Begin to stuff whale.

Attach safety eyes (I used 6mm eyes) around rows 16 and 17
Cutest Little Sperm Whale eye placement 
Rnd 23: sc in next 10 sts, dec, sc in next 2 sts, dec, sc in next 2 sts, dec, sc in 

next 4 sts (21 sts).
Rnd 24: sc in next 11 sts, dec, sc in next 2 sts, dec, sc in next 4 sts (19 sts).
Rnd 25: sc in next 7 sts, dec, sc in next 3 sts, dec, sc in next 3 sts, dec (16 sts).
Rnd 26: sc in next 6 sts, dec, sc in next 2 sts, dec, sc in next 2 sts, dec (13 sts).
Rnd 27: sc in next 9 sts, dec, sc in next 2 sts (12 sts).
Rnd 28: sc in each st (12 sts).
Rnd 29: [sc, dec] repeat 4 times (8 sts).
Rnd 30: dec 4 times (4 sts).
Dec to close, making sure body has enough stuffing. Fasten off and weave in ends.

Flukes – Make 2
Using 3.00mm hook
Rnd 1: start 4 sc in magic ring.
Or
Ch 2 and 4 sc in second ch from hook.
Rnd 2: [sc, inc] repeat 2 times (6 sts).
Rnd 3: sc in each st (6 sts).
Rnd 4: inc in each st (12 sts).
Rnd 5: dec, sc in next 4 sts, inc, sc in next 5 sts (12 sts).
Rnd 6: dec, sc in next 3 sts, inc in next 2 sts, sc in next 5 sts (13 sts).
Rnd 7: dec, sc in next 4 sts, inc, sc in next 6 sts (13 sts).
Rnd 8: sc in each st (13 sts).
Fasten off and leave tail for sewing to body.

Fins – Make 2
Using 3.00mm hook
Rnd 1: start 4 sc in magic ring.
Or
Ch 2 and 4 sc in second ch from hook.
Rnd 2: inc in each st (8 sts).
Rnds 3-6: sc in each st (8 sts).
Fasten off and attach to body.

Ingen side uden enhjøning 

RedaktioneltRedaktionelt
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ProgrammeT!
Torsdag Storebar Loungebar Scenebar Scene Mobilbar Kæl for køen Atriumgården
11 Åbningsreception
12 Ny Nordisk Hobo Bar
13 Ny Nordisk Lagerbar Hobo Bar
14 High Tea Bar Lagerbar Øl Jeopardy Hvalbar TimBAR
15 High Tea Bar Diktatorbar Hvalbar TimBAR
16 Boogielistebar Diktatorbar Revy Tidskapsel Smokey Shishabar
17 Boogielistebar Pick-up Bar Revy Tidskapsel Bærbar Bærbar Irish Coffee Smokey Shishabar Grillbar
18 Pablo Escobar Pick-up Bar Tyrolerbar Bærbar Bærbar Irish Coffee Mexibar Grillbar
19 Pablo Escobar Grænsebar Tyrolerbar Apfel-Taffel Irish Coffee Hunger Games Mexibar Grillbar
20 For the Love of Disco Grænsebar GoGo Berlin Apfel-Taffel BARrikade Hunger Games Disney Damebar Grillbar
21 For the Love of Disco Bernaisebar Consuela BARrikade Disney Damebar
22 Studenterbar Bernaisebar Pede B x DJ Noize Consuela
23 Studenterbar Shot og Lussing Techno Turm
0 Navigerbar Shot og Lussing Ena Techno Turm
1 Navigerbar Ena
2 Bollywoodbar Sensation White
3 Bollywoodbar Sensation White
4
5
6

 

  

 

Fredag Storebar Loungebar Scenebar Scene Mobilbar Kæl for køen Atriumgården
7
8 Mormorbar
9 Mormorbar

10 Build a bear bar
11 Build a bear bar Flødefest Bodega Banko
12 Orange is the New Black Flødefest Bodega Banko Bukkebrusebar Anklongbar
13 Orange is the New Black Det frankofile hjørne Tour de France Tekken 3 bar Vi elsker bar' ost og vin bar
14 Børsbar Det frankofile hjørne Tour de France Tekken 3 bar Drift bar Vi elsker bar' ost og vin bar
15 Børsbar Sønderjysk Kaffebord Tour de France Kattebar Drift bar Det bar' sex bar
16 Bar Mitzvah Sønderjysk Kaffebord Nam bar Nam bar Kattebar Det bar' sex bar
17 Bar Mitzvah Udlånsbar Nam bar Nam bar Tempt bar Irish Coffee Eventyrdør Lonebar Grillbar
18 Snoop bar Udlånsbar Body tequila bar Tempt bar Irish Coffee Eventyrdør Lonebar Grillbar
19 Snoop bar Cafe Noir Body tequila bar ElevatoColadabar Tørre tæsk bar Backstreets Back Grillbar
20 Den glade viking Cafe Noir Royal Feet Factory ElevatoColadabar Tørre tæsk bar Backstreets Back Grillbar
21 Den glade viking Happy Joke bar Chemisebar
22 Strafbar Kidd BARrikade Happy Joke bar Full Moon Party
23 Strafbar BARrikade Full Moon Party
0 L.O.C. bar Oliebar Discofix
1 L.O.C. bar Oliebar DJ Street Freet
2 Ballonbar DJ Street Freet
3 Ballonbar Linkin Bark Sjatbar
4 DANSK-POP-BAR Linkin Bark Sjatbar
5
6

 

  

 

Lørdag Storebar Loungebar Scenebar Scene Mobilbar Kæl for køen Atriumgården
7
8
9 Avalon Masser af monopolet

10 Barrista Avalon Masser af monopolet
11 Barista Bar' rolig #SPA …og det var Danmark
12 KØ-bar Top Gun(n) Bar' rolig #SPA …og det var Danmark HOMM III Bikerbaren
13 KØ-bar Top Gun(n) Jazz og Bourbon Jazz og Bourbon HOMM III Bikerbaren
14 Scorebogsbar FISS'bar Jazz og Bourbon Jazz og Bourbon Tidskapsel Borescogen Campari Panumskituren
15 Scorebogsbar FISS'bar FADL's vagtbureau Akustisk klub 100 Tidskapsel Borescogen Campari Panumskituren
16 Cavabar Fredriks Bodega FADL's vagtbureau Akustisk klub 100 Flyttebar Tissekonebar Irish Coffee Den store Baredysten Oslobådsbar
17 Cavabar Fredriks Bodega 69-minutters bar Flyttebar Tissekonebar Irish Coffee Ninja bar Oslobådsbar Grillbar
18 Ghostbarsters Surf Bar 69-minutters bar Russerbar Baraoke Irish Coffee Ninja bar Halmballebar Grillbar
19 Ghostbarsters Surf Bar Russerbar Baraoke Honningsyp Halmballebar Grillbar
20 Fredagsbar Kill J Postbar Honningsyp Grøn Fe bar Grillbar
21 Fredagsbar Postbar Barrikade Pinard-Bar Grøn Fe bar
22 Piratbar CityBois Barrikade Pinard-bar
23 Piratbar Musikkøizzen
0 Spacebar Epstein Bar Frank Lotion Musikkøizzen
1 Spacebar Epstein Bar Pitter
2 BARsel Nytårsbar Pitter
2 BARsel Nytårsbar ADjHD
3 Halbal ADjHD
4 Halbal
5 Smørbar
6 Smørbar Lukreception

 

69TIMERSBAR - d. 22. oktober kl. 1100 - d. 25. oktober kl. 0700
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Citybois, lørdag kl. 22
Det lykkedes dem desværre ikke at smigre seerne til mere end en 4. plads i dette års 
udgave af X-factor, så hvordan vil det mon gå dem på Panum? Vi elsker dem for sangene 
‘Things We Do’ og ‘Purple Light’, og glæder os mægtigt til at kunne præsentere Citybois 
for jer!

Ena, torsdag kl. 24
I kender hende helt sikkert. Som den ene halvdel af DJ duoen Fagget Fairys blev hun 
med hittet ‘Feed the Horse’ verdenskendt. Sidenhen har hun toppet de danske playlister 
med sangene ‘All Over Me’ og ‘Deep Seas’, hvoraf sidstnævnte blev kronet med titlen P3’s 
uundgåelige. Denne aften finder du DJ Ena Cosovic bag pulten til en omgang House og 
Techno.

VELKOMMEN TIL 69TIMERSBAR
Dette er din overlevelsesguide til 69-timersbar. Der er samlet både en program-oversigt 
og lidt info om hver af årets 103 barer og 13 optrædener. På denne måde går du ikke 
glip af en ny fed bar eller din yndlingsbar fra tidligere år. Nu når vi som bekendt fester til 
den lyse morgen, er døgnet ikke slut før kl. 07 ”næste” morgen.  Der tages forbehold for 
fejlbeskrivelser eller misforståelser, samt ændringer i programmet. 

Ved fejl i programmet gå da til nærmeste bar, bestil en shots og fest til du glemmer fejlen. 
Hav en fantastisk 69-timersbar.

HUSK ET KANDIDATSHOT I BAREN!

UNDERHOLDNING

Frank Lotion, lørdag kl. 24
Et af de bedste Partybands i kbh lige nu. De har været at finde til flere bryllupper, ski-
turer og andet hvor der er brug for livemusik med kendte numre! Glæd dig til kæmpe 
party med Frank Lotion. 

Go Go Berlin, torsdag kl. 20
Go Go Berlin er Danmarks seneste rockhåb. Siden de debuterede, har de været på turné 
i hele verden, samt udgivet en række hits, heriblandt deres seneste album Electric Lives. 
Stadion rock i intime omgivelser skaber rammen om en koncert, du ikke må gå glip af.

Kidd, fredag kl. 22
Nørrebrofænomenet som siden er blevet kendt under navnet Heimdals Sidste Vogter 
er endelig at finde på scenen til 69! Glæd dig til hits som “Ikk lavet penge” og “Det så 
svært at vær’ så goo”. Kidd brækker det midt over! 

Kill J, lørdag kl. 20
Kill J debutede på Trailerpark Festival og har lige siden bevæget sig mod at blive den 
næste popdronning i Danmark. Hun har været P3’s uundgåelige med “Cold Stone”, og 
I kender hende sikkert ellers fra “Bullet” og “Phoenix”. Glæd jer til en fest med alternativ 
pop mikset med noget lækkert RnB og hiphop.

Pede B x DJ Noize, torsdag kl. 22
Igennem tiden har Pede Bs knivskarpe vers indbragt ham intet mindre end 3 MC 
Fight Night titler, som den eneste nogensinde. Noize er med 4 DMC titler på Cv’et en 
sværvægter indenfor DJ-kunsten. De har i år spillet Festival Danmark tyndt, hvilket 
kulminerede med en overdådig koncert på Arena, som udløste 6 stjerne fra både BT og 
GAFFA. Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til et brag af en hip/hop fest til 69 !

Royal Feet Factory, fredag kl. 20
Siden deres optræden til årets CPH PRIDE er det gået hurtigt for RFF! De har netop 
sikret sig pladekontrakt på Target Recs og er mere end klar til at fyre op for den vildeste 
live discofest uden mangel på glimmer, glamour og extravagance som deres live-act er 
kendt for! 

..Og det var Danmark!, lørdag kl. 11, scenen 
I selskab med et regulært glanshold af roligans, får du 
lørdag formiddag en gedigen mulighed for at pleje tøm-
mermænd. Kom til gensyn med stordokumentaren ”... og 
det var Danmark” når den vises på storskærm ved scenen. 
Tag rød-hvid krigsmaling på og bevæbn dig med en klassisk 
Albani fra Odense. Vi sørger for pølsehorn i rå mængder, og 
sammen giver vi resten af Europa den lige i røven! 

69-minutters-bar, lørdag kl. 17, scenebar 
Er du ked af at du ikke kan være med til 69-timers i alle 69 
timer? 
Bare rolig, til 69-minutters-bar sørger vi for, at du får dæk-
ket dit bar-behov på bare 69 minutter med 69 forskellige 
temaer. 

Apfel-Taffel bar, torsdag kl. 19, mobilbar  
Trenden spreder sig som en steppebrand. På CBS er de 
vilde med det. På DTU er det en anerkendt sport. Ja selv hos 
tandlægene dyrkes det som en religion. Tiden er inde til at 
medicinerne lære at elske den royale, saftige og ubarmhjer-
tige APFEL-TAFFEL. Vi inviterer til en fyrstelig 3 retters taffel!! 
Tequila og jægerbombs kan hejse det hvide flag, når apfel 
taffel indtager 69-timers-baren.

Avalon bar, lørdag kl. 09, scenebar 
Er du god til at lyve? Stoler andre blindt på dig? Kan du 
se ind i øjnene på andre, og fortælle hvornår de lyver så 
vandet driver? Så er Avalon bar baren for dig! Avalon er et 
intenst spil, som handler om alliancer, hemmelige identite-
ter, bedrageri og forråderi Caution! Venskab kan ødelægges 
under dette spil! 

BACKSTREETS BACK, fredag kl. 19, atriumgården  
Så er de her igen: Backstreets back..ALRIGHT! Vores dejlige 
boyband fyrer op for festen i atriumgården, og de lækre 
groupies sælger drinks i baren. Kom og dans, syng og skrig 
med når drengene går på scenen.

Ballon bar, lørdag kl. 02, storebar  
Savner du også de gode sodavandsdisko dage, børnefød-
selsdagene eller trænger du bare til at få noget mere kulør 
på din tilværelse? Så kom til Ballon Bar og blive omringet 
af et hav af balloner i alle regnbuens farver! Få testet din 
lungekapacitet i en dyst mod andre! Vi genopliver 90’ernes 
festleg - Ballondans - så find dig en partner og kom og dans! 

Baraoke, lørdag kl. 18, mobilbar 
Very Welcome to Karaoke Bar! Here you can sing karaoke 
with you friends and make happy! Very much sing and 
music happen! Or maybe you rather want drink sake!

Bar Mitzvah, fredag kl. 16, storebar  
Bar mitvah er baren hvor præputium er yt og slangekrøller 
i den grad holder hundrede. Som kunde vil man uanset for-
hudsstatus blive taget med på rejse til det hellige land, hvor 
klezmermusikken hamrer ud af højtalerne og hvor vi skifter 
cap og cult ud med kalot og kahlua. Til bar mitzvah tager 
vi imod både shekels og kroner, når vi bytter og handler 
kahlua til yderst favorable priser i bedste jødestil.

Bar’ rolig #SPA, lørdag kl. 11, scenebar 
Slap af og læn dig tilbage er mottoet, vi når det jo nok så 
tag fødderne op. #nostress. 
Kom og slap af inden der igen skal pumpes med basarmen 
til eftermiddagens udskejelser

BARikade v.2,0: torsdag kl. 20, fredag kl. 22 og lørdag 
kl. 21, køen 
Er køen ikke lang nok, er den for lang eller er den lige tilpas 
så tropper barikaden måske op og sørger for ukontrolleret 
morskab, hjernevridere og en øl til hver hånd. 

Barrista, lørdag kl. 10, storebar  
Kom forbi til kaffe og lun hygge i kaffebar. Her plejer og 
opfrisker vi gæsterne til endnu en aften i 69’s tegn. Med 
koffein og alkohol dæmper vi tømmermænd og puster liv i 
trætte øjne. 

Bearnaisebar, torsdag kl. 21, loungebar  
 Elsker du sovs? Er du vild med Frankrig? Er estragon bare 
lige dig? Så kom og smag på Frankrig og mærk suset i 
Bearnaisebar.

Biker Baren, lørdag kl. 12, atriumgården  
Succesen gentages med Bikertræf i studenterklubben! På 
Biker Baren kan du søge et afbræk fra pansernes søgelys og 
rense ganen med store fadøl i beskidte krus serveret af ben-
hårde bøller og frække biker-chicks. Få et skud motorolie til 
kværnen og dig selv, og øv dig på at lave hjulspin på vores 
low-riders til episke rock’n’roll tunes og følelsen af frihed! Så 
kom hvis du er født til at være vild!

Bodega Banko Bar Vol 3, fredag kl. 11, scenen 
Så er det tid igen til årets mest besøgte bar, nemlig Bodega 
Banko Bar! For tredje år i træk byder Jokkefar samt num-
merpigerne Bente og Bente velkommen hjem til Bodega 
Studenterklubben. Baren er den optimale måde at vinde 
sin brandert hjem på. Pladerne vil koste en flad femmer og 
kan genbruges gennem alle spil. Præmierne er mange og 
flydende og så vil der selvfølgelig være sidegevinster! Vi 
glæder os til at se netop jer! 

Bollywood-bar, fredag kl. 02, storebar 
Welcome to BOLLYWOOD my friend! We would very much 
enjoy to have you visit our bar. 
Et helt harem af sariklædte, honninggyldne indiske damer 
byder dig velkommen til Indien i Bollywoodbar, hvor bjæl-
der klinger, tamburinerne rasler og en liflig duft af røgelse 
og krydderier breder sig fra storebar. Baren er velsignet af 
den seks-armede blå hindu-gud Vishnu, som har fremtryllet 
en hellig ko. All who drinks a white russian from the Tits of 
the Holy Cow is blessed and marked with a bindi yes. Also, 
vi serverer special vodka-mango-lassi, øl, chilishots og den 
legendariske ”Vishnu på beløbet”. Very nice yes. ONLY SPICY 
- NO PRICY! Very nice wisdom from Dr. Najeeb, henna paint-
ing for your hands and Indian karaoke for you to enjoy, too. 

BoogielisteBar, torsdag kl. 16, storebar 
Kl. 16 tuner Storebar ind på Boogie på DR1 til forfest i dine 
forældres stue. Vi skal høre denne uges boblere og varme 
festen op med Linkin Park, Pink, The Calling, Busted, Avril 
Lavigne og alle de andre på denne uges Boogieliste top 10! 
Vi har tømt fars barskab, blandet mad på fad, lagt breezers 
på køl i hækken og glæder os til at se dig til top fed forfest! 

Borescogsbar, lørdag kl. 14, mobilbar 
I Scorebogen tager de billeder af folk når de ved det - i 
Borescogen tager vi billeder af mændene fra Scorebogen, 
når de ikke ved det. Vi har igen i år været ude med vores 
skjulte kameraer og fået skudt nogle lækre billeder af de 
flotte fyre. De billeder skal i jo ikke gå glip af!!! 
Så tag din bedsteveninde i hånden og kom ned og kig på 
lækre billeder og få et lille shot. 

Vi glæder os til at se jer! 

Buddy-tequila-bar, fredag kl. 18, scenebar 
I vores Rejsebar kan du komme på en flytur på 1. klasse til 
vores spændende destinationer rundt om i verden, afgangs-
tavlen er klar, og de søde stewardesser opvarter alle med 
drinks og fest på flyveturen. 

Build a beer-BAR, fredag kl. 10, storebar 
Bamsehospitalet&Sundkrop byder velkommen til ”Build a 
beer”-bar! Medarbejderne står klar til at guide dig igennem 
muligheden for at skabe din helt egen personlige bamse 
(læs: drink) helt fra bunden - vi har alt fra nuttede, gule bam-
ser proppet med bamsefyld til frække, røde bamser drysset 
med glimmer på toppen! De gode gamle fadbamser, som vi 
alle kender så godt, kan selvfølgelig også købes! 

Bukke Bruse Bar, fredag kl. 12, mobilbar  
Er du også afhængig af eventyr - så kom og trip på trappen 
ud til atriumgården og vær med i dette interaktive eventyr 
med de 3 bukke bruse! ”trip trip trip!” 

BÆRBAR BÆRBAR, torsdag kl. 17, mobilbar.   
I den bærbare bærbar bevæger baren sig! Vi har plukket 
alle de bær, vi kunne bære og blandet dem med den bed-
ste booze. Vi er leveringsdygtige i strawberry daiquiries, 
blåbær-boosts, raspberry reliefs og solbærslik. Baren måske 
ikke nem at finde, men nem at spotte - den er nemlig for-
klædt som et jordbær. Det er næsten ikke til at bære, men 
det er sandt nok! 

Børs Bar, fredag kl. 14, storebar  
I børsbar er det dig, der bestemmer prisen på dine øl og 
shots. Priserne ændrer sig nemlig hele tiden, og du kan 
følge udviklingen på storskærme. Gordon Gekko står klar 
til at modtage din bestilling, men du skal være hurtig på 
aftrækkeren, for priserne kan nå at ændre sig på et øjeblik. 
Rygterne siger, at markedet kommer til at krakke i løbet 
af aftenen, så find din indre børsmægler frem, og gør dig 
nogle gode handler til børs bar.  

Café Noir, fredag kl. 19, loungebar  
Café Noir – er du glad for sort humor, underage haitianske 
ungmøer, lakrids eller bare næbdyr, så kom til sort bar på 
Café Noir, når det bliver Black Friday. Allerdybest inde i den 
sorte klub serverer Lillebar kaffe (der er gratis) lakridsshots, 
negerboller, cola, FISK og lakridspiber. Refugees welcome: 
Slæb dine mørklødede venner med – sorte får gratis shots. 
Fri bar samt et års forbrug af sortfodsskinke til alle, der rent 
faktisk medbringer et næbdyr, dead or alive. 

Campari Bar, lørdag kl. 14, mobilbar  
En italiener ved navn Gaspare opfandt i 1860 et sine qua 
non for alle verdens smukkeste drinks. Negroni. Garibaldi. 
Americano. Hvad har disse sensuelle navne til fælles? I dem 
alle gemmer sig en bitter, der får glædestårerne til at trille 
ned ad kinderne. Nektar. Ambrosia. Flydende elektricitet. 
Tror du os ikke? Besøg os og bliv klogere. Smag på evighe-
den. Smag på Campari. 

Cava bar, lørdag kl. 16, storebar  
Endnu en gang bliver der afholdt cavafest i studenterklub-
ben. De gyldne dråber vil flyde til lækre loungetoner. I år 
sørger vi for, at der er nok af alle varianterne, så tag din 
læsemakker i hånden og start festen med en flaske iskold 
cava. 

BARBESKRIVELSER
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Chemise Bar, fredag kl. 21, atriumgården  
Er du også træt af at lede efter kærligheden på Tinder? Eller 
blev du skilt da Ashley-Madison.com blev hacket? Overvejer 
du at skrive en fuldemands imessage til din eks? Eller lave 
en sexy snap? Drop det! Kom i stedet til chemise bar, find 
kærligheden og syng med på de mest romantiske love songs 
fra Celine Dion. 

Consuela, torsdag kl. 21, mobilbar 
No.. No.. I clean.   

DANSK-POP-BAR, lørdag kl. 04, storebar  
Er du også villd med Rasmus Seebach, Medina og andre 
danske kunstrnere? Kan du også hele teksten til ”Natteravn” 
og ”Kun for mig”? Så er dette baren du skal til ved 69! 

Den Glade Viking, fredag kl. 20, storebar  
Intens grind, bump og dans på baren i 2 timers drunk aweso-
meness på Den Glade Viking på Panum Beach! SKAM findes 
ikke i barens vokabular – der findes kun én form for kærlig-
hed, og det er doggy-style. Vi serverer store og små hvaler, 
technobajer og selvfølgelig ’Flotte Fyr på Beløbet’. Party like 
a Viking = Heller’ bræk’ sig, end a’ træk’ sig.  

Det’ bar’ sex, fredag kl. 15, atriumgården 
Hvor går du hen når du fyldes af tanker om sex eller træn-
ger til sexet inspiration? Det’ bar’ sex! Sexperterne tager 
imod dig med åbne arme. Få svar på dine spørgsmål i vores 
anonyme brevkasse, tag tragt fra prinsessens skød, vis dine 
kondomskills, dyst på penisviden og vind SEXEDE præmier. 
Smagsløgene forkæles med russisk udløsning, missionær, 
body tequila mm. Med garanti for at komme i stemning! 

Det Frankofile Hjørne, fredag kl. 13, loungebar  
Frankrig er kendt for arrogance, vin, ost og ikke mindst 
usandsynligt charmerende monsiuers. 
Du får det hele hos Det Frankofile Hjørne VIVE LA FRANCE!

Den store Bagedysten, lørdag kl. 16, køen 
3-2-1 BAG!

Diktator bar, torsdag kl. 15, loungebar  
Af bar velgørenhed har de tre højest elskede diktatorer i 
verden, valg at møde deres folk over en genstand i baren. På 
heroisk- og majestatiskvis vil der blive holdt kuur i lillebarens 
repræsentationslokaler. For at sikre vor riger mod demokra-
tiets og de frie valgs fare, vil de med bestemt kommando-
føring beordre folket druk. Tro dog ikke at I, pøblen, altid får 
hvad I beder om, men hav tiltro til at det der kræves af jer er 
for nationens og jeres branderts bedste.

DisneyDameBar, torsdag kl. 20, atriumgården  
Føler du dig for gammel til at se Disney-film og synge med 
på alle dine yndlings-sange? Så tager du fejl - det bliver man 
ALDRIG for gammel til. Stoler du på os? Hop om bord på det 
flyvende tæppe; Drik Asti med Askepot, send røgsignaler hos 
Pocahontas, udfordr Ariel og Sebastian til Vass Oder Spass, 
lær luskede tricks af Esmarelda, bliv en rigtig mand under 
kyndig træning af Mulan eller shot om kap med Jasmin. 
SKÅL!  

Drift bar, fredag kl. 13, mobilbar  
Kom og vær med til at bygge en bar og drikke en bajer. Vi 
glæder os til at drifte dig!  

ElevatoColadaBar, fredag kl. 19, mobilbar  
Det danske efterår er over os, sommerens flirt og fornemmel-
se af kærlighed har lagt sig og humøret visner stille hen. Men 
nu kan du, blot ved et tryk på en knap, drømme dig væk til 
sydens sol og varme, nyde smager af kolde Piña Coladas og 
forelske dig på ny til en kærlighedssang.  
Vi ses i ElevatoColadaBar!

Epstein Bar, søndag kl. 00, loungebar 
Kom og få en snaver og bliv testet med et monoshot eller en 
fræk podning. 

Eventyrsdør, fredag kl. 17, køen  
Har du nogensinde følt dig som Alice idet du træder ind i 
klubben?? Du kommer til det mest fantastiske eventyrsland, 
med tossede figurer og fjollede mennesker. Tyranner som 
Steen Ruben der reagerer med en jernhånd! Så kom op til 
eventyrsdøren, gæt den rigtige kombination til låsen og 
træd ind i eventyrsland! 

FADLs Vagtbureau!, lørdag kl. 15, scenebar  
Du kender hold 9000, i hvertfald deres stemme, måske ikke 
ansigtet bag? Det får du mulighed for nu, hold 9000 vil stå 
bag Lillebar og servere kolde øl. Og hvis du er akkrediteret 
udløser det selvfølgelig en gratis FADøL!

FISS Bar, lørdag kl. 14, loungebar  
I kender den. I elsker den. Fernet-feen kommer igen i år og 
ødelægger festen med 27 urter og stærk spiritus.Kom og få 
et par cL håndlunt helvede med FISS, Panums eneste inte-
resse gruppe for Fernet Branca. 

Flytbar, lørdag kl. 16, mobilbar 
Er du fuldstændig smadret efter at have svunget træbenet til 
den lyse morgen? Står din date og venter i den anden ende 
af klubben?Frygt ej! FLYTBAR hjælper dig! Send en besked 
med din placering og et tidspunkt til 60868425, hvorefter de 
raske flyttemænd henter og bringer dig, alt imens du nyder 
en flyttebajer.

FLØDEFEST, fredag kl. 11, loungebar  
Aldrig har fløde være så lækkert! kom forbi til russians og få 
smurt øregangene med R’n’B fra verdens bedste flødedren-
ge, heribland Ushers ’U got it bad’ og R.Kellys ’Ignition’ – alt 
sammen mixet af DJ flødefar.

For the Love of Disco, torsdag kl. 20, storebar  
Hvem elsker ikke 70’er og 80’er disco? En genre som altid 
sætter gang i en fest, hvor man ikke kan tørre smilet af 
læben, og bare MÅ danse! So lets Celebrate! 

Fredagsbar, lørdag kl. 20, storebar 
Er du typen der får lørdagsslik om fredagen? - så kom og drik 
din torsdagsbajer om lørdagen til fredagsbar.

Fredriks bodega, lørdag kl. 16, loungebar 
Fredriks Bodega er navnet på det mystiske lokale 6.01.27F i 
Panums kælder. Igen i år får du muligheden for at kigge ind, 
og se hvad Panum medarbejdere foretager sig efter lukketid 
når vi med John Mogensen, røg og flyversjusser genskaber 
stemningen fra Fredriks bodega i Studenterklubben. 

FULL MOON PARTY BAR, fredag kl. 22, atriumgården  
Igen i år er vi stolte af at præsentere det velkendte BRAG 
af en SELVLYSENDE SVEDIG DANSEFEST med fuld knald på 
i form af FULL MOON PARTY BAR. Der vil naturligvis være 
UV-MALING til alle, BUCKETS i lange baner og fuld skrald 
på MUSIKKEN som I kender fra FULL MOON. Kom og DANS 
UNDER PALMERNE, smid trøjen og grib efter stjernerne og 
knæklysene - FULD DILD UMTHJUMTHJUMTHJ! Vi ses på 
KOH PAGNAN! 

Ghostbarsters, lørdag kl. 18, storebar  
If there’s something strange in your neighbourhood, who’re 
you gonna call? 
GHOSTBUSTERS! Du kan finde dem til Ghostbarsters, spise 
marshmellows og få uddrevet de indre dæmoner med skøn 
80’er musik! 

Grillbar, alle dage kl. 17, atriumgården   
Grillbaren åbner op for andet år i træk, og langer som sidste 
år franske hotdogs over disken til en 10’er stykket - dertil 
kan der naturligvis også bestilles en iskold fadøl. Som noget 
nyt i år serverer vi også kyllingepølser til feinschmeckere. Vi 
kan findes i Atriumgården alle dage mellem 17-21 - gå efter 
duften af grill!

Grænsebar, torsdag kl. 19, loungebar 
- As a student in Denmark you will receive money for being 
a part time alcoholic. - There are about 7 times as many pigs 
born in Denmark as there are people. - Happiest place on 
earth a part from North Korea of course. Come to grænsebar 
(day and time) and have a one night stand Denmarks future 
doctors. 

BARsel, søndag kl. 02, storebar  
Kom og besøg BARsel – Der er garenteret en fest på Panums 
helt eget BARselsafsnit. Bliv tilfredstillet med en omgang 
frisk modermælk, nybagt moderkage, eller måske et smerte-
stillende shot til at dulme veerne! Søde jordmødre star klar 
til at tage sig alt for godt af dig!

Grøn Fe Bar., lørdag kl. 20, atriumgården 
Den grønne fe trækker igen i år proppen af absintflaskerne 
og lader den eventyrligt smaragdgrønne drik fortrylle 69. 
Overlad dig til de legendariske dråber som forhekser sjælen 
og forblænder sindet. Gå ikke glip af de flyvende feer til 
forførende musik og lad de fløjlsbløde dråber flyde til denne 
ekstravagante fest. 

HalBal, søndag kl. 03, storebar 
Du har aldrig set noget ligende! Måske kun, hvis du er 
født udenfor Movias zoner. Hvis du har været uheldig med 
KBU-nummeret, så kommer man til at opleve det, og så 
kan du lige så godt forberede dig. I det Holbergske opland 
finder man denne uslebne diamant af Danmark, eller måske 
snarere et stykke gennemtykket rav. Kom forbi og få ”Fra fars 
barskab”, ”1 meter øl” eller ”Et traktortræk”. Og til tøZzerne: 
pisang ambon, isbjørn OG SMIRNOFF ICES <3<3. Syng med 
på de bedste sange fra Absolute Music, teksten er ”Lå lå lå” 
til det meste. Kom klædt gerne i ført din (fake) Louis Vuitton-
keyhanger, guccibælte, D&G-top, slikker-arto-hår og knallert, 
fordi du’ æ’ komn’ for a’ dans’! SÅ’ DER HALBAL!!  

Halmballebar, lørdag kl. 16, atriumgården  
Velkommen til et vaskeægte halbal! Atriumgården vil fyldes 
med kaskader af halm og basarm mens vi danser natten væk 
til sprøde technorytmer. Så grib din høtyv og en technobajer 
og smut ud i atriumgården til årets fedeste farmerfest! 

Happy Joke Bar, fredag kl. 20, køen  
Køen behøver ikke være et forfærdeligt sted. Faktisk så kan 
den være et fantastisk sted. Kom og stå i kø når der er Happy 
Joke Bar. Her kan man købe en joke til kun 20 kr - kun fredag 
får man en gratis Happy Joe med i prisen når man køber en 
joke!!! Det er også muligt at købe en vurdering (1-10) af sin 
egen joke for kun 10 kr - fredag får man en gratis øl med i 
prisen når man køber en vurdering.  

High tea bar, torsdag kl. 14, storebar 
Welcome dear. Please sit down and have a nice cup’a. We 
would like to endorse the old enligsh tradition high tea. 
It’s important to dress proberly and respect maners at the 
table. We will be serving different kinds of delicious tea of 
course with a little “something” in it. On the side there will be 
delightful cucumber sandwiches. While enjoying your tea, 

you will be listening to the wonderfull tones off British pop 
music. You will be served by 12 proper old ladies and they 
will do their utmost for your well-being.

Hobo bar, torsdag kl. 12, atriumgården  
Baren er et pusterum for det stressede kapitalistiske studie-
liv, der giver deltagerne mulighed for at slappe af i rolige 
omgivelser, hvor enhver - grim som fattig - er velkommen. 

HOMMIII Hotseat bar, lørdag kl. 11, mobilbar 
Erathias hovedstad, Steadwick, er blevet overløbet af Dun-
geons Lords fra Nighon. Queen Catherine påråber sig sine 
allierede, og sammen må de bekæmpe de mørke umenne-
skelige hærer fra Nighon. Kærlighed, magi, hædder og ære 
- alt er på spil i Kampen om Erathia!

Honningsyp Bar, lørdag kl. 18, køen 
Erotisk. Livsforlængende. Ekstrem nydelse. Bornholmsk kær-
lighedseliksir, der kærtegner dit indre. Honningsyp - nektar 
for krop og sjæl.

Hunger Games kæler for køen! Torsdag kl. 19, køen  
Køen til 69-timersbar kan være et dyrisk sted hvor kun jung-
leloven gælder. Kun udvalgte tributes får lov at gå videre til 
de ægte Hunger Games nede i klubben. Som repræsentanter 
fra The Capitol ønsker Vi at motivere alle aspirerende tributes 
ved at donere hjælp fra Jeres yndlingssponsor (baren) mens I 
står i kø, så I kommer sikkert igennem den! May the shots be 
ever in your flavour.

Hvalbar, torsdag kl. 14, mobilbar  
EEEEOOOOUUUUUEEEEEOOOUUU UUUUUOOOOO-
EEEEEUUUIIIIIIOOOOO OOIIIIIIEEEEUUUUUUUUUUEEEEOOO 
OOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEIIIIIIIIIIEEEEEEUUUUUU-
UUUUUUUU. EEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOUU-
UUUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOOEEEEEE IIIIIIIIIE-
EEEEEEEOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
AAAAAAAAAAAAAOOOOUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEE IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUU! 

Irish Coffee Bar, torsdag og fredag kl. 17 og lørdag kl. 
17, køen 
Festen starter i køen til 69timersbar. Lang ventetid og kulde 
er lige gyldigt, når man kan varme sig på Irish Coffee ser-
veret af et stærkt hold autodidakte baristaer. Vi ses foran 
indgangen! 

Jazz og Bourbon bar, lørdag kl. 13, scenebar  
Sprøde slag fra trommen blandes med fløjls bløde toner fra 
saxofonen, bassen vibrerer i dit glas og din gane forkæles af 
den bedste bourbon. Det er 69 nå det er bedst. Det er Jazz 
og Bourbon bar. 

Katte Bar, fredag kl. 15, mobilbar 
Er din yndlingsoverspringshandling også at se en lille kat-
tevideo, så har du her muligheden for at komme og få din 
indre kat befriet! Vi elsker katte, og det ved vi også du gør! 
Kom og lap lidt mælk, fang en af de små grå, og ikke mindst 
bliv forvandlet til en kat! 

KØ-bar, lørdag kl. 12, storebar  
KØ-bar fejrer bureaukratiet! Kom og stå i KØ, vent på din 
bestilling og hyld det suveræne Sovjetiske system. Krakilerne 
vil betjene dig, så snart det er din tur. 

Lagerbar, torsdag kl. 13, loungebar 
Lager sælger specialøl. Kom forbi

Linkin Bark, lørdag kl. 03, scenebar  
Er du også blevet følsesløs eller har du også prøvet så hårdt 
og kommet så langt men til sidst var det ligegyldigt? Eller er 
du måske bare vildt med det bedste teenage musik nogensi-
den produceret? Så kom forbi og dele dine frustrationer ved 
at råbe med til noget episk musik. 

Live Akustisk Klub 100, lørdag kl. 15, scenen   
De færreste har oplevet det. Det har aldrig før været for-
beredt eller øvet. I år sker det. Folket har kunne mærke det 
komme, de fleste ser det som en naturlig følge af de mange 
aftener, med hvad der kun kan beskrives som en succes. Det 
skete første gang i 2011, men nu sker det igen - Klub 100 på 
akustisk guitar!!  

Lonebar, fredag kl. 17, atriumgården  
Lone elsker City Night og fester der er Open Air, men mest af 
alt elsker hun sin dejlige mand Lars og sin søn Kenned! Sam-
men maler de gerne byen rød med en stor fadøl I hånden og 
en toast i den anden. De danser allerhelst til Thomas Helmig, 
Bryan Adams og Robbie Williams Jam, men faktisk er Lone 
ikke så kritisk, bare det er jam! Der er meget mere at sige 
om Lone, men kom selv og oplev det. Eventuelt til en dans 
med Lone og en lækker toast-menu i løgnhalsen. Dresscode: 
Storblomstret tunica.  
 
Masser af Monopolet, lørdag kl. 9, scenen  
Har du et dilemma du går og grupler med, så skriv det til 
bgx540@alumni.ku.dk. Kendte og ukendte ansigter vil 
diskutere dem for dig, og hjælpe dig med hvad du skal stille 
op. Det bliver et aldeles fremragende program.   
 
Mexibar, torsdag kl. 18, atriumgården  
Er du også træt af slud, kulde og manglende sol, så kom med 
og drik en margarita under den caribiske himmel hos me-
xibar! Der vil være ægte mexikansk stemning med salsa og 
cumbia, så kom og dans natten lang!   
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Mormor-bar, fredag kl. 8, storebar  
Bag disken staar hun og smiler kaerligt til dig. Langt om 
laenge er den kaere Mormor tilbage og hun har glaedet sig 
til at forkaele sine Kaere smaa. Der vil vaere kaffe, med bailey 
til de morgenfriske. Fadene vil bugne af morgenbroed med 
tandsmoer og marmelade. Stearinlysene blafrer og der ligger 
krummer på den ternede dug. Alle er saa hjerteligt velkomne 
til gratis morgenbroed. 

Musikkøizzen, lørdag kl. 22, køen  
Kø og quiz! Syng og quiz! Gæt og quiz! 

NamBar, fredag kl. 16, scenebar og scenen 
Igen i år er der mulighed for at komme tilbage til 60’erne 
og 70’erne, hvor krigen i Vietnam hærgede og skabte avis-
forsider og forkrøblede veteraner. Det var dog også en tid 
med grænseløs kærlighed uden restriktioner, og populær-
musikken var utvivlsomt bedre. Alt dette kan man opleve 
til NamBar, hvor Vietnam soldaterne er klar med et skud 
napalm i baren, og musikken spilles live fra scenen af folk 
hentet direkte fra FlowerPower tiden.

NavigerBAR, , fredag kl. 00, storebar 
Ohøj landkrabbe, og hvad der ellers er blevet slæbt ind fra 
havet! Kom og besøg Kongens Flåde, og lær at navigere 
de syv verdenshave. Syng med på gamle viser, og drik rom 
med de andre sømænd. Det eneste, du kan få at spise, er 
beskøjter, så pas på du ikke får skørbug! Hvis sygdommen 
melder sig, må du købe et glas grog for at blive kureret igen. 
Når pengene slipper op, kan du spille terninger og håbe på, 
at du ikke taber.. 

Ninja Bar, lørdag kl. 17, køen 
The yearly ninja-parade. Du opdager os aldrig, schhhhh! 

Ny Nordisk Bar, torsdag kl. 12, storebar  
Ny nordisk bar vil være en bar der rider på den bølge af 
tidens tendenser, der hedder ”det nynordiske køkken”. I 
hælene på Noma, vil der serveres myrer, øko øl og en elegant 
havtorn i et overflødighedshorn af sanselige oplevelser 
involverende uanede mængder økologisk mos, god dansk 
muldjord og birkebark.

Nytårsbar, søndag kl. 02, loungebar 
Spring eksamensperioden over og kom og hop ind i det nye 
år sammen med os allerede til 69! Der vil være champange, 
glitter og kransekage:)

Oliebar, lørdag kl. 00, loungebar 
For 5 år i træk vil lillebar fredag nat blive bemandet af et 
tight crew for a limited time only! Konceptet er ligeså simpelt 
som det er flot: gamacher for neden, olie for oven.  
Vi lover intet vi ikke kan holde, men lover tilgengæld heller 
ikke stort: Vi serverer lige det du har lyst til, så længe lager 
haves, og med al den kærlighed der kan spejle sig i olien 
på vores halvblege overkroppe. Mød os i natten, du vil ikke 
blive skuffet. 

ORANGE IS THE NEW BLACK, fredag kl. 12, storebar  
Du har været uartig og Porn Stache anholder dig. Han fører 
dig til kvindefængslet, hvor du skal finde din plads blandt de 
andre indsatte. Du skal tage dig i agt for Red, Chapman og 
ikke mindst Crazy Eyes, som præsenterer dig for The Screw-
driver og Prison Bitch. Hold udkig efter kyllingen, og fang 
den hvis du kan. Glæd dig til 69 version af Orange is the new 
black – a netflix orignial series.  

Oslobådsbar, lørdag kl. 16, atriumgården 
Kære Gæst Glæd dig til en forfriskende oplevelse. Lad byens 
hektiske liv fortone sig i horisonten og nyd en rejse af de 
helt sjældne. Vores rolle er at forkæle dig med fornøjelige 
oplevelser. Her fristes til morskab både over og under dæk, 
smagsindtryk fra den velassorterede bar, hestevæddeløb 
samt dans til tonerne af ’På Dybt Vand’ på Sky Club. Vi lover 
dig en uforglemmelig tur. Velkommen om bord

Pablo EscoBAR, torsdag kl.18, storebar  
Columbias mest berygtede narkotikasmugler er klar til at 
give 69-timers bar en real life session med det bedste fra 
narkokartellernes verden! Baren kommer til at flyde i kokain 
og pengesedler, Pablo og hans kriminelle kompagnoner har 
taget deres guns og cubanske cigarer med og serverer alko-
hol til lyden af sydamerikanske rytmer. Kom og vær en del af 
en verden der emmer af korrupt politi, penge i overflod og 
lækre damer - hvis du tør! 

Panumskituren bar, lørdag kl. 14, atriumgården 
Kan du heller ikke vente til Panumskituren 2016? Vi glæder 
os til at byde dig velkommen ti en fantastisk fest hvor vi 
byder på lidt til ganen og spiller fantastisk musik, så kom 
og hils på dine guider og kom i ægte (after)ski stemning! Vi 
glæder os til at se jer!!  

Pick-up Bar, torsdag kl. 17, loungebar 
Er du en lille Tigermis? Eller er du et smukt lille kamera? For 
hver gang jeg ser dig, får jeg simpelthen så meget lyst til at 
smile! Ku’ du godt bruge en demonstration af ”Piraten” eller 
mangler du bare lidt kærlighed, glæde og en icebreaker eller 
ti i dit liv? Så kom forbi pick-up baren og finpuds formen, så 
du er HELT klar i dit game til alle de mange timer med flotte 
mennesker i baren! 

Pinard-Bar, lørdag kl. 21, køen  
Ah oui, den lækre franske vin. Vi kender den alle. Nettos 
perle. Kom og nyd et glas lunken papvin, spis franske kartof-
ler og syng med på la vie en rose!

Pirat bar, lørdag kl. 22, storebar  
Ohøj pirater! Har du pirat-blod i årerne, så kom til pirat bar 
og snup en rom/cola! Besætningen på The Black Pearl har 
været på plyndrings-togt på Tortuga med stor gevinst! Er du 
modig og dristig og vil have del i skatten? Så må du bevise 
dit værd og gå planken ud - men så har du også bevist at du 
er ægte pirat! 

Postbar, lørdag kl. 20, mobilbar  
Har du altid tænkt på at fortælle hende fra dit gamle hold 
at hun har smukke øjne? Eller ham du ikke har mødt endnu 
at han ser fræk ud i lederhosen? Så kom på posthuset og 
skriv dit brev - vi sørger for at det bliver overleveret sikkert 
og lækkert. Det koster bare et enkelt frimærke og så bringer 
posten ud i regn og slud (og fest og fuldskab). Kærlig hilsen 
Postklubkontoret 

Russer Bar, lørdag kl. 18:19, scenebar 
Hvem elsker ikke Putin?! Præcis, det gør alle. I Russer Bar 
elsker vi alt russisk og vi elsker især Putin - The Man, Der vil 
være russiske piger og mammas der vil servere de klassiske 
vodka shots med syltede agurker og hvide russere i lange 
baner. Putin vil blive tilbedt, for vi ved jo allesammen at 
Rusland er det mægtigste land i verden. Og det fejrer vi med 
al det bedste TATU musik. Nostroviua!  

Scorebogsbar, lørdag kl. 14, storebar 
EPIC SCOREBOGSBAR. Se den nye bog! På få nogle damer 
på lager 

SENSATION WHITE, fredag kl. 02, scenebar  
SENSATION WHITE er tilbage i klubben endnu højere og 
endnu vildere end nogensinde!! Gå ikke glip af 69 timersbars 
vildeste fest, når scenen og lillebar bliver forvandlet til en 
overdådigt dekoreret fantasi-verden med et lys af skinnende 
hvide iskrystaller, lysende planeter og kaskader af hvid røg. 
Til tonerne fra Sensations dj kan du nyde en funklende gin 
og tonic imens dansegulvet vibrerer under dig og du bliver 
forført i en totaloplevelse for samtlige sanser, der aldrig er 
set før. THIS IS SENSATION! 

Shot og lussingbar, torsdag kl. 23, loungebar  
Findes der noget bedre end shots? Så skulle det da lige være 
en lussing efterfølgende! Vi har varmet håndledende op, 
og er helt klar til at svinge dem til højre og venstre, Vi har 
stærkere håndled end teenagedrenge! 

Sjatbar, lørdag kl. 03, mobilbar 
Sjat baren! Så er den her igen! er du flad som en femøre, er 
monetten udtømt, klinker sparegrisen ikke længere når du 
ryster den? sjatbar er baren der kommer til dig, når pungen 
er flad men tørsten er størst!  

Smokey smokey shishasbar, torsdag kl. 16, atriumgården  
Kom og kickstart din 69 under nikotinens vingesus. Vi fyrer 
op for en omgang vandpiber til lyden af lækre tyrkertoner, 
mens du ligger i vores pudeparadis og nyder en æblete.  

Smørbar, søndag kl. 05, storebar  
Kom til smørbar og få blandingsprodukter. Alt er blandet, 
præcis som de smørbare produkter er. Blandet musik (altså 
Feat. numre), folk der blander sig i dine samtaler, og blan-
dede drinks vil alle være at finde i denne bar, hvor du også 
kan få stillet din natmadsult med en bolle eller et knækbrød 
med tandsmør.  

Snoop Bar, fredag kl. 18, storebar 
Kom og sip på en gin & juice med snoop og hans venner fra 
long beach og compton. 

Space-bar, søndag kl. 00, storebar 
Velkommen i rummet! Den internationale rumstation har 
ventet dit besøg. Vi forsyner med nødvendig oxy-gin, som 
serveres af rumstationens astronauter. Kan du fange rum-
monsteret? Prøv! Der venter en slimet overraskelse.  

StrafBAR, fredag kl. 22, storebar  
Tha police is in tha house - og hvis du har været slem, så van-
ker der! Det er good cop, bad cop og dirty cop og du vælger 
selv om du skal have straffen med pisk, knippel eller shot... 
Fifty Shades of Grey møder Dødbringende våben i en smuk 
sammenblanding. Såååå... Bitch better have my money! 

Studenterbar, torsdag kl. 22, storebar 
Throwback til de gode gamle studentertider. Det er tid til at 
støve huen af, drikke øl til du brækker dig og se solen stå op. 
Kom og skriv i huen og dyt af studentervognen. 

Surf Bar, lørdag kl. 18, loungebar  
Aloha duuuuuudes! Succesbaren er tilbage igen! Savner 
du de smukke strande med dejlig sol, lækre store bølger, 
bikini babes, flotte surfere og ikke mindst dejlige sundowner 
drinks?? Så skal du ej lede længere.! Join os i surferbar hvor 
det bare handler om at læne sig tilbage og nyde livet og den 
kolde friske drink i hånden. Eller kom og drik dig ned i vores 
surfshots, fordi du missede breaking point på den perfect 
wave som kom din vej. SeZzz på stranden! Surf’s up!! 

Sønderjydsk Kaffebords-bar, fredag kl. 15, loungebar 
Hæ do drukket dæ helt i æ hegn i to dawn i æ forvejn? Er 
do bare helt neje i æ kjålkælde og æ det som om do hæ en 
kæmp’ elefant stawn å æ ho’vd? Så ka æ saj dæ jen ting - do 
hæ brug for KACHE! Det er ik bare den kejli nej fra Netto - vi 
ve bach Brøtårte, småkache, å goj råd til æ rest af æ auten! I 
kømme bar forbi og saje MOJN! 

Tekken 3 bar, fredag kl. 13, mobilbar  
Once again... Fate brings together those who heed the call... 
An ancient ruin, somewhere in Mexico... The King of Iron Fist 
Tournament... Enter... THE TEKKEN!!!

TEKNO TURM! torsdag kl. 23, mobilbar.   
Kom og rave til det vildeste tekno, bag elevatoren i klubbens 
indgang! Dj T.O.I.L.E.T.H. kommer og fyrer op for noget af det 
vildeste LENTO VIOLENTO, BUBBLEGUM DANCE, HARDBAG, 
NEUE DEUTSCHE HARTE-musik som du overhovedet kan 
forestille dig! Viva la TEKNO TURM! Det tredje tårn er født! 
Saruman har ikke en skid på os.  

Tempt bar, fredag kl. 17, mobilbar   
I Tempt-bar kan du møde Blue Desire og Dirty Passion der 
serverer kolde tempt-cidere og sprøde dilemmaer til tonerne 
af Sy Lee’s ”Fristet sang”. Desuden kan du finde dit indre 
tempt-cider-navn og derved blive en del af den ekskusive 
tempt-cider klub. 
Vi glæder os til at friste dig! 

Tidskapselbar, torsdag kl. 16 mobilbar og lørdag kl. 14 
mobilbar.  
Du vælter rundt til 69, fylder dig selv med øl og buckets - 
tanken strejfer dig - mit ædru-jeg bliver ikke tilfreds med 
dette. NU har du muligheden for at gøre det hele godt igen. 
Med Tidskapslen© kan du sende søde beskeder, øl, peanuts 
og panodiler til dit fremtidige-jeg. Kom og start festen/kurer 
tømmermændene for dit fremtidige-jeg!! 

TIIIMBAAAR! torsdag kl. 14, atriumgården 
Du råber TIIMBAAAR! SAV DIG OVER! Sidste år var du en 
mand eller en kvinde – er du stadig det? Så æd dit rugbrød, 
tag din røde skovmandskjorte på og spyt i håndfladerne før 
du tropper op i Atriumgården til årets skovhugger-dyst! Sæt 
dine ynkelige venner med spaghetti-arme på plads med 
syvtommersøm eller sav jer selv over sammen, det hygge! 
Bare så længe du råber TIIIMBAAAAR!

Tissekonebar, lørdag kl. 16, mobilbar  
Gutentag! Hallo! Bitteschön! Wir sind fire schöner modende 
Frauen aus die deutscher nationale husholdningschule. 
Wir haben observiert das die Toiletten im Studenterklub 
sind sehr sehr schmutzig und sehr lummer und beskitzen. 
Davor wollen wir es rengøren sehr grundigt mit Sæfen und 
Schwamp. Auf wiedersehen, tschüss! Zum Geburtstag viel 
Glück! Angela Merkel. Bitte Husk Euro-cent und D-Mark.  

Top Gun eller var det TopGunn bar, lørdag kl. 12, lou-
ngebar 
Et kulturelt clash mellem 80’ernes klassisker Top Gun og 
vores helt egen danske rapper - TopGunn. 

Tour De France, fredag kl. 13, scenen 
Tour De France - en 69-mastodont uden sidestykke, tager 
endnu en tur i manegen. Baren vil atter danne rammerne om 
en episk dyst mellem Panums elitesportsmænd m/k om den 
gule trøje og den ultimative hæder. Kompetanterne vil blive 
udfordret på deres udholdenhed, balance alkoholtolerance, 
til skue for hele 69. Der kan tilmeldes fire hold med fire heroi-
ske deltagere; en holdkaptajn, en sprinter, en bjergrytter og 
en hjælperytter. Touren starter på scenen, fredag kl. 15.

Tyrolerbar, torsdag kl. 18, scenebar 
Tyrolerbar er en tilbagevendende stor succes og har ek-
sisteret ligeså længe som 69. Vi sætter gang i 69 ved om 
torsdagen at invitere alle til Oktoberfest med store 1 liters 
fadøl og tysk schlagermusik. Kom og dans og fest med os, 
det bliver for fedt!   

Tørre Tæsk Bar, fredag kl. 19, køen  
Skal du have tæsk?! Tørre Tæsk Bar slår til igen - vi giver dig 
en lammer i køen og vi er ikke bange, hvis du slår igen. Få 
tørre tæsk med flæsk eller et blåt øje inden du skal til fest. Vi 
smadrer dig! 

UDLÅNS Bar, fredag kl. 17, loungebar  
Udlån er en meget vigtig undergruppe i klubben! Kom og 
få et sjældent indblik i, hvad det egentlig er vi går og laver, 
når vi udlåner klubben ud. Prioriter dine ønsker i baren. Er du 
med i en basisgruppe, kommer du måske til før de andre.  

Vi elsker bar’ ost og vin bar, fredag kl. 13, atriumgården 
Vi elsker stadig bare ost og vin! Så meget at vi har lyst til at 
dele det med jer og så også fordi sidste år var en succes! Vi 
er hverken frankofile eller kun vilde med spanske fristelser, 
vi elsker alt vin og så elsker vi jer! Og vi vil rigtig gerne tale 
med jer, om de ting i elsker og måske også hader (eller 
hader at elske) mens vi drikker vin og spiser ost sammen. 
Vi vil servere et nøje udvalg af lækre oste og gode vine. Der 
vil både være friske hvidvine og lækre mørke rødvine. Der 
vil desuden være mulighed for vinsmagning fra vores mere 
delikate udvalg. Mænd betaler selvfølgelig dobbelt i baren, 
bare fordi vi kan! 

Øl-jeopardy, torsdag kl. 14, scenen 
Er du god til at spørge på svar..? Har du et hurtigt svælg og 
en tom mavesæk..? Kom ned til øl-jeopardy foran scenen og 
vis hvem der er Panums sande stormester. Og husk, at det er 
os der har svarene og dig der drikker!

d. 22. oktober kl. 1100 - d. 25. oktober kl. 0700  - 69TIMERSBAR
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)

Meddelelse fra Overenskomstudvalget (OU) 

Hvem er OU? 
OU er et nationalt udvalg i FADL, hvor dine medstuderende og studerende fra Odense 
og Århus mødes og diskuterer arbejds- og lønforhold for SPV’ere og VT’ere. Hvert år skal 
udvalget konstitueres på ny. I OU får vi også hjælp af vores dygtige sagsbehandler, Torben 
Conrad, og vores dygtige jurist, Klaus Pedersen. De hjælper til, når der skal afklares meget 
specifikke ting i forbindelse med arbejdsret og juridisk støtte i vores sager.  

Hvad laver OU? 
Ud over at forhandle overenskomst, tager OU også hånd om FADL-medlemmernes ansæt-
telsesforhold, og fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål. 

Hvad er der sket i år? 
I år har vi forhandlet overenskomst, og det har således været et travlt men spændenden år. 
Vores forhandlingspartner, Regionernes Lønnings og Taktsnævn (RLTN) valgte i december 
at opsige de kutymer, som i gennem mange år har været brugt til udbetaling af trans-
portgodtgørelse samtløn under transport. Disse kutymer var altså ikke indskrevet i den 
daværende gældende overenskomst! Således kan man sige, at de fjernede transporten 
som vi kender den i dag, og ydermere ønskede al transportgodtgørelse/løn under transport 
fjernet. Der har derfor været meget langt mellem os og RLTN ved forhandlingsbordet, 
da vi ønskede at skrive kutymerne ind i overenskomsten og ensrette dem landet over. 

Det var nogle lange møder og forhandlingerne trak ud, men på falderebet lykkedes 
det os at på indgået en aftale med RLTN, så vi fik skrevet transportgodtgørelsen ind i 
overenskomsten! 

Hermed sikres løn under transport, ved en samlet transporttid på mere end 1.5 timer 
(fra Universitetsbyens banegård til Hospitalet), med løn fra 1.25 timer. Endvidere bil-
letrefusion, når Hospitalet ligger mere end 24 km væk fra Universitetsbyens banegård. 
Denne aftale er trådt i kraft pr. 1. april 2015, så der skal udbetales godtgørelse til jer med 
tilbagevirkende kraft. 

Det kan virke som en stor omvæltning for mange, men husk at det fortsat står jer frit for, 
hvor I ønsker at arbejde! 

Vi er i OU meget glade for årets resultat, og som ekstra drys på kagen, har vi fået mange af 
de krav igennem, som vi længe har ønsket: Der er kommet et isolationstillæg (så en time 
i en isolationsvagt giver 1.25 timers løn), der er banet vej for arbejdet omkring hepatitis 
B vaccine i forbindelse med SPV kurset, lønnen og pensionen er steget.

Hvad nu? 
OU fortsætter selvfølgelig sit arbejde. Vi har stadig sager omkring lønforhold vi arbejder 
videre på, og der venter også et arbejde med implementering og information til medlem-
merne omkring den nye overenskomst, og hvordan det kommer til at påvirke arbejdet 
som SPV og VT’er.  

Husk at du altid kan henvende dig til FADL i forbindelse med tvivl omkring dine rettigheder, 
løn- og arbejdsforhold. 

På vegne af OU,  
Andrea Maier
Repræsentant i FADL København 

Her er OU til forhandlinger, hvor vi diskuterer isolationstillægget. Der bliver demonstreret 
hvordan en isodragt ser ud.

FADL ansætter nye tillidsrepræsentanter (TR)  

Har du lyst til at sætte dit præg som ny tillidsrepræsentant i FADL? 
 
TR-gruppen består af 3 tillidsrepræsentanter, som ansættes for 1 år adgangen. 

 Tillidsrepræsentanterne er ansat af kredsforeningen og Repræsentantskabet i København 
til at varetage FADL medlemmernes interesser, og har bl.a. følgende faste arbejdsopgaver:  
* Assistance til FADL-medlemmer i håndtering af eventuelle klager eller anmærkninger.  

* Hjælp til medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at gå direkte til 
arbejdsgiveren.  

* Halvårlig deltagelse på holdmøderne på FADLs faste hold for at drøfte ansættelsesmæs
sige emner.  

* Deltagelse i Modul C-holdmøder for nyuddannendeSPV'er.  

Vi tager os ligeledes af sager, hvor der er problemer med sikkerheden i arbejdsmiljøet, og 
har jævnlige møder med vagtbureauet og kredsforeningen for at diskuterer vagttagernes 
arbejdsforhold. Vi mødes 3-4 gange i løbet af et semester, hvor vi planlægger arbejdet og 
drøfter aktuelle sager. Arbejdsbyrden er ca. 30-60 timer pr. semester, men kan variere alt 
efter, hvor mange projekter, vi har gang i. Vær opmærksom på, at du som tillidsrepræsent-
ant selvfølgelig har tavshedspligt.  
Aflønning sker efter FADLs studentermedhjælpsløn med kvalifikationstillæg, og udgør 
per 1. april 2015 156,50 kr./time.
  
Krav til ansøgere
Du skal:  
• Være medlem af FADL  
• Have bestået SPV-kursus  
• Kendskab og erfaring med fagforeningsarbejde og overenskomst-spørgsmål er en 
fordel men ikke et krav.  
Semestertrin er underordnet  
Send din ansøgning til tillid@fadl.dk. Ansøgningsfristen er onsdag den 4. november kl. 
16:00
Med venlig hilsen  
Københavns Kredsforening og FADLs tillidsrepræsentanter 

Repræsentantskabet 2015-2016

Så er valget slut! Resultatet af afstemningen kan du se nedenfor. 

 Repræsentanter      Antal stemmer
 Andrea Maier  130
 AnnaritaGhosh Andersen 64
 Claas-Frederik Johannsen 96
 Erika Nodin   50
 Jonas Olsen   164
 Josefine Tangen Jensen  100
 Katrine Feldballe Bernholm 53
 Katrine Kjær Iversen  58
 Katrine Søgaard Thomsen 58
 Kristian Mosfeldt Jeppesen 64
 Mads Marstrand Helsted  95
 Marie Skougaard Nielsen 64
 Niels Bjørn Dalsgaard  60
 Niels Frederich R. Holm  64
 Ossian Nilaus Gundel  102
 Peder Emil Warming  79
 Pelle Baggesgaard Petersen 65
 Sebastian Moretto Krog  79
 Thomas Svare Ehlers  182
 Tobias Berg   113
 Urd Schrøder Holm Hansen 74
Suppleant Anne Terp   43
Suppleant Benedikte Kollerup Madsen 44
Suppleant Emma  Odgaard  34
Suppleant Linnea Thye Gerdes  38
Suppleant Mads Koch   48
Suppleant Maria Hilscher  31
Suppleant Signe Stensen  40

Kredsforeningen
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26 
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Telefon: 3530 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: kl. 8.00 - 17.00
Fredag: kl. 8.00 - 14.00
(Telefonerne er åbne dagligt fra kl. 10 til kl. 15)

FADL Torsdags-tema
I FADLs kantine Blegdamsvej 26 kl. 16.15 – 17.45
Tema: Torben Ishøj med ”Fortællinger om højre og venstre”

Torben Ishøy ser på anvendelsen af begreberne højre og venstre i både religiøse, kulturelle, 
sproglige, videnskabelige og politiske sammenhænge, og han går til emnerne med en 
videnskabelig interesse.

Ledige pladser på 
FADL kurser
Der er fortsat ledige pladser på følgende kurser: 
Akut medicin, EKG og Blodprøver.
Tilmelding sker via mit.fadl.dk. Læs mere om kur-
serne på www.fadl.dk.

Kredsforeningen
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Studenterpolitik - MR

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 43, 
2015
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til per-
sonlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver ikke 
registreret. Studenterpræsten foretager desuden kirkelige handlinger som bryllup og dåb.

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter. I dette semester kredser en del 
af vore arrangementer om temaet ”I virkeligheden…” og undersøger fra mange vinkler 
”virkeligheden” og vores forhold til den.
___________________________________________________________________________

TEMA: Psykollaps (Bo Snedker Boman)
Tid: onsdag den 28. oktober kl. 20.00-22.00
Sted: Sankt Johannesgården, 1. sal, Blegdamsvej 1b

I det 20 århundrede triumferede psykologien: psykologiens løfter om at forstå, at ændre, at 
helbrede og udvikle lyder også godt. Men måske kan løfterne ikke holde? Måske er disse 
løfter årsag til snarere end svar på mange af de lidet attraktive sindstilstande, der hører 
hverdagslivet til: tristhed, skam, ligegyldighed, træthed osv. Og hvad gør vi så?

Foredrag ved Cand. Psych. Roskilde Sygehus: Bo Snedker Boman
___________________________________________________________________________

FOREDRAG MED DEBAT: Er danskerne racister? Eller er forskerne ideologer?
Tid: onsdag den 28. oktober kl. 17.00-19.00
Sted: CSS/Kommunehospitalet, lokale 18-01-11

Når påstande om danskernes udbredte racisme, fremmedhad og diskrimination fremsættes 
i offentligheden og i medierne – som det er blevet almindeligt i senere årtier – henvises der 
ofte til, hvad ’forskerne’ og de ’videnskabelige undersøgelser’ siger om emnet. Der er ingen 
tvivl om, at der forekommer racistiske holdninger hos nogle danskere. Men er problemet så 
stort, som det gøres til i den offentlige debat? Bech og Necef har undersøgt og analyseret, 
om der er videnskabelig dokumentation for påstandene om danskernes udbredte racisme 
ved at gå i dybden med en række forskeres og eksperters udtalelser på området. Kom og 
hør – og kom og debattér – de to sociologers resultat fra forskningen i racisme-forskning.

Professor emeritus ved Sociologi, KU, Henning Bech og lektor ved Mellemøststudier, SDU, 
Mehmet Necef holder foredrag med efterfølgende debat på baggrund af deres bog 'Er 
danskerne racister? Indvandrerforskningens problemer'. 
___________________________________________________________________________

SAMTALEFORUM: Religion, virkelighed og videnskab
Tid: torsdag den 29. oktober, 5. november, 12. november kl. 16.30

Sted: Studentermenighedens lokaler, St. Kannikestræde 8, 1. sal

På baggrund af korte oplæg vil vi tale om, hvordan man i dag kan forstå forholdet mellem 
religion og videnskab. Begge dele ser ud til at være en uudryddelig og måske uundværlig 
del af vores verden. Begge dele har såvel gode sider som mere problematiske sider. 

Religion og videnskab har også forskellige syn på og relation til virkeligheden, hvilket har 
forskellige filosofiske grunde og implikationer. Videnskaben har traditionelt promoveret 
et objektivt begreb om virkelighed, hvorimod religion måske mere har holdt på, at virke-
ligheden også var subjektiv.

Der vil i forløbet også være mulighed for at drøfte ens personlige forhold til religion og 
videnskab. 

Samtaleforum er forbeholdt studerende. Tilmelding og information til studenterpræst Nicolai 
Halvorsen på praest@sund.ku.dk
___________________________________________________________________________

Studenterpræst Nicolai Halvorsen

Kontakt studenterpræsten på telefon (28 75 70 94) eller mail (praest@sund.ku.dk) – eller find 
ham på kontoret (Panum Instituttet, Lokale 15.2.1).

Træffetid: 
 Ti: 13-14 
On: 12-14
To: 12-14
Fr: efter aftale

Facebook: facebook.com/smikbh 
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk 

Studentermenigheden i København
St. Kannikestræde 8, 1.
1169 København K

Studietilbud

Tak for en vellykket 
generalforsamling!

Onsdag d. 7/10 blev der holdt 
generalforsamling i mediciner-
rådet. Der var mødt mange 

veloplagte studenterpolitiske in-
teresserede op og der blev holdt 
valg til studienævnet, insti-

tutråd, interne udvalg og meget 
mere, med tilhørende brand-
taler. Derudover blev både de 
økonomiske udfordringer og 

fremdriftsreformen diskuteret. 
Vi ser frem til et spændende 

år!

Husk næste månedsmøde d. 
28/10 kl. 17 i studenterhuset

Studenterpolitisk kalender - efteråret 2015:

23/10 Dialogmøde om økonomiske udfordringer på SUND for alle studerende, 15.30-16.45, 
Universitetsparken (se Facebookbegivenhed for nærmere lokation)

24/10 Studenterrådets generalforsamling, kl. 11-18
Valg af ny bestyrelse i studenterrådet og kandidater til KUs bestyrelse

26/10 SUNDrådets generalforsamling,  kl. 17, Pharma School - Universitetsparken
Valg af kandidater til opstilling til Akademisk Råd

28/10 Medicinerrådets månedsmøde, kl. 17-20, MR-lokalet, 1. Sal, Studenterhuset ved Panum
+ valglister for opstillede til Universitetsvalget har deadline

5/11 kandidatlister til Universitetsvalget offentliggøres

16/11 SUNDrådsmøde, kl. 17, lokation følger

23/11-27/11 UNIVALG!
Stem på kandidater til studienævnet for medicin, Akademisk Råd og alle institutråd.
Medicinerrådet deler morgenmad ud hver dag og holder Valgbar i studenterklubben.

25/11 Medicinerrådets månedsmøde, kl. 17-20, MR-lokalet, 1. Sal, Studenterhuset ved Panum

28/11 Medicinerrådets julefrokost, kl. 18, MR-lokalet, 1. Sal, Studenterhuset ved Panum

4/12 SUNDrådsmøde med julefrokost, kl. 17, lokation følger

Læs mere om alle events og tilmeld dig via vores facebookside
"Medicinerrådet ved Københavns Universitet"

Vi glæder os til at se dig!
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GENERALFORSAMLING, AKTIV KARDIOLOGI FOR STUDERENDE (AKS)
3. november 2015

Kom til vores generalforsamling og få en chance 
for at sidde i bestyrelsen i panums sjoveste og 
mest spændende basisgruppe. Vi drikker masser 
af rødvin, arrangerer mange kurser og foredrag. 
Desuden er der rig mulighed for at lære nogle 
nye mennesker at kende samt skabe nogle 
kontakter i kardiologiens verden. Vi afholder 
generelforsamlingen d. 3 november i lokale 
42.01.04 kl. 18, så tag en ven i hånden og kom 
til en hyggelig aften. 

Vi glæder os til at se jer!

Dagsorden er som følger:
1. Indledende
2.  Valg af dirigent 
3.  Valg af referent 
4.  Bestyrelsens/formandens beretning
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
6. Forslag til vedtægtsændringer/tilføjelser til vedtægter: 
7.  § 6 stk. 7: Refundering af udlæg skal godkendes på bestyrelsesmøde.
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af op til fem bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af et ubegrænset antal bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge
13. Valg af kritisk revisor
14. Evt.

Kursus: Røntgen af thorax

Den 2/11-15 kl. 17.00 holder AKS og MIRA et eksamensrelevant kursus i røntgen af thorax 
ved yngre radiolog Michael Brun Andersen.

Kurset foregår på Panum og er gratis for alle medlemmer af MIRA og AKS. Er man ikke 
medlem kan man bare melde sig ind i enten MIRA eller AKS. 

Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i 
grupper. Medbring gerne egen computer. 

Der er kun 30 pladser (15 til hver basisgruppe), så hvis du har lyst til at deltage, så skynd 
dig og send en besked til thorax@mira-kbh.dk

Hold øje med MOK og facebook for information omkring lokale!

Med venlig hilsen 
MIRA og AKS.

Efterårs travlhed i bamsehospitalet og Sund Krop

Vi har indtil videre haft en fantastisk start på efteråret i bamsehospitalet! Med allerede 
to arrangementer bag os kommer de næste lige rundt om hjørnet. Vi vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tusind tak for alle dem der hjalp med til Kulturnatten og Solrød, det 
var over alt forventning og vi glæder os til at se mange af de nye igen! 

Tirsdag den 29 tager vi på tur til Lyngby Bibliotek, hvor det er intet mindre end International 
Bamsedag – vi glæder os til at fejre dagen med en masse dejlige bamse! 

Så holder Sund Krop første arrangement torsdag den 29 fra 9-13! Det kommer til at være 
en 3. Klasse på Heibergskolen, så hvis man kunne tænke sig at komme ud og undervise 
børn om kroppen så er dette en fantastisk mulighed! Vi mangler rigtig meget nogle 
ekstra hænder og alle er velkomne, nye som gamle – der vil være oplæring på selve 
dagen! Tilmelding sker som altid via facebook på eventet ”Sund Krop undervisning på 
Heibergskole part 1”

Sidst men ikke mindst så er vi i gang med at planlægge Bamsehospitalet på Panum! Det 
bliver fra den 18-20 november og tilmeldingen er åben! Find eventet på facebook ”Bam-
sehospitalet på Panum” og skynd jer at meld jer til! Det bliver bamsetastisk!

Kæmpe Kram fra Bamserne

Vil du også være  PsykOBS’er?

Vi i PsykOBS KBH er klar til at uddanne nye og 
videreuddanne gamle undervisere. Hvis du 
kunne tænke dig, at være med til at undervise 
gymnasieelever og nedbryde tabuer om psykisk 
sygdom så se her:

PsykOBS holder undervisningsdag Lørdag d. 
31. oktober kl. 13-18/24. Dagen vil byde på 
forskellige workshops hvor I bl.a. vil blive oplært 
i brug af vores undervisningsmateriale.
Det er den perfekte mulighed for, at få de evner, 
der kræves af en PsykOBS underviser! 

Vi afslutter dagen med fælles aftensmad efterfulgt af en halloweenfest. 

Hvis du synes det lyder spændende, så gå ind på facebookevent ”Intern uddannelses-
dag i PsykOBS”. Her er der yderligere information om dagens program ogtilmeldig(OBS 
tilmeldingsfrist 30/10 kl.16). 
Hvis du bare gerne vil høre mere om hvad vi laver, så find os på vores facebook fanpage: 
”PsykOBS” eller kom til vores månedsmøde! Det afholdes den 2. torsdag i måneden kl. 
17 i studenterhuser. 

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER

Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn, eller bare i tvivl om, 
hvordan du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen - så er dette uden tvivl 
et kursus for dig!
Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 17/11 kl. 16-21.30 på CAMES, Herlev 
Hospital.
På kurset vil der være teoretisk, og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af 
emnerne:
• Pædiatrisk basiclife support (BLS)
• Neonatal genoplivning
• Luftvejshåndtering hos pædiatriske patienter.
• Anlæggelse af intraossøs adgang hos børn.
Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. 
Pris for deltagelse er 75 kr. Tilmeldingen åbner d 3/11 kl. 16.00. Tilmeld dig og læs mere 
påwww.sats-kbh.dk

Har du mod på at undervise på en sjov og anderledes måde?

Så er Sexekspressen noget for dig!

Som Sexpert hos Sexekspressen får man lov til at give folkeskolernes 7. til 10. klasse en 
skoledag med seksualundervisning. Man snakker med børnene om alt fra anatomi, sex-
sygdomme og prævention til følelser, homoseksualitetog meget mere!Det hele foregår 
på en grundig og lærerig måde, mens vi samtidig lægger stor vægt på, at både vi og 
eleverne har det sjovt undervejs.

Hvis du har lyst til at udfolde dig som seksualunderviser, eller hvis du bare vil høre mere, 
så kom til et af vores månedsmøder. Her vil der være kaffe, kage og andet godt samt 
hyggeligt samvær på tværs af semestertrin. Næste møde afholdes: 

TORSDAG D. 5. NOVEMBERKL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum

Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst.

Sætallerede nu kryds i kalenderen til vores næste ACTIONDAG lørdag d. 14. november, 
hvor du kan blive uddannet sexpert. Se event på Facebook: ”Sexekspressen København 
ANDEN actiondag”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Basisgrupper
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Research Exchange
Landeliste 2016-17

Ansøgningsfrist 1. December 2015 kl. 23.59

Vil du gerne styrke din internationale profil og på 
udveksling i 2016?
Med IMCC Exchange og Research Exchange kan du 
komme på et klinisk hospitalsophold eller et forskn-
ingsophold på 4 uger, når det passer dig. Hvis du 
synes, at vores landelister og et Research Exchange 
ophold lyder spændende, så gå ind på www.ifmsa.
net/public og se hvilke forskningsprojekter, du synes 
passer til dig.

Exchange Landeliste 2016-17
Ansøgningsfrist 1. December 2015 kl. 23.59

Indkaldelse til Generalforsamling i IMCC København (16/11-15 kl. 17)

Så er det blevet tid til den sejeste generalforsamling nogensinde!!

I har lært os at kende som den sociale udadvendte bestyrelse, der har skaffet seje møbler 
til IMCC kontoret - og havde den vildeste Jubilæumsfest - men ved I også, at nu er der en 
kæmpe chance for at blive en del af denne gruppe???

Lokalbestyrelsen i København inviterer nemlig til årlig generalforsamling med masser af 
mad, stearinlys og hygge. Det foregår alt sammen mandag d. 16. November kl. 17.00 
i Studenterhusets lounge.

Eneste krav: Du har interesse for IMCC og fællesskabet. Det er dog kun betalende medlem-
mer af IMCC, der har stemmeret. 

Vi sørger for maden - hvis I sørger for selskabet.
Se mere på Facebook på IMCC københavns side, hvor vi har et event, her er der blandt 
andet tilmelding til mad. 
Dagsorden for mødet:
• Valg af dirigent og referent
• Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen
• Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse
• Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orien-

tering
• Behandling af indkomne forslag 

fra medlemmer og bestyrelse
• Valg af medlemmer til lokalbes-

tyrelsen
• Evt.
 
Forslag til ændring af vedtægter in-
dsendes til kbh@imcc.dk senest d. 2. 
november. Nuværende vedtægter kan 
læses på imcc.dk under København.
 
Kærligste Hilsner
Jeres IMCC Lokalbestyrelse

SIDSTE CHANCE FOR AT DELTAGE I SOFAS’ FEDE KONKURRENCE III

• Der venter en lille præmie til den heldige vinder
• Vinderen udtrækkes d. 27. oktober blandt de rigtige svar
• Husk at sende dit svar til sofaskbh@gmail.com!

CASE 
71 årig kvinde, kendt med KOL, forhøjet BT og diabetes. Hun indlægges grundet plud-
seligt opståede smerter samt åndedrætsbesvær. Smerterne opstod for 3 timer siden og 
er centreret i epigastriet. Hun beskriver også ubehag i brystet
Hun har fået taget følgende EKG:

Hvad fejler hun?

PS. SOFAS holder månedsmøde d. 27. oktober kl. 17.00. Hold dig opdateret på SOFAS-
konkurrencer og – arrangementer ved atlike vores facebookside (SOFAS København). 

Kære medlem

På vegne af PUFF vil jeg gerne invitere dig til 

Foredrag om systematiske reviews og metaanalyser

Systematiske reviews og metaanalyser vinder større indpas i den kliniske hverdag og er en 
god mulighed for medicinstuderende, når der skal skrives bachelor- eller kandidatopgave.
Kom og hør seniorforsker Karsten Juhl Jørgensen fra Cochrane fortælle om emnet og bliv 
inspireret til at løfte dit litteraturstudie til toppen af evidenshierakiet!
PUFF vil selvfølgelig stå for kaffe og snacks!

Tid: 12. november kl. 16.15 til 18.00
Sted: Haderupauditoriet, Panum
Læs mere på: puffnet.dk

Med venlig hilsen
Jesper Høiberg Erichsen, Stud. Med., Bestyrelsesmedlem, PUFF

Basisgrupper
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Kom gratis til Lægedage 9.-13. november 2015 i Bella Center.

Lægedage er de praktiserende lægers efteruddannelseskongres, arrangeret af Dansk 
Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Der er 
127 kurser – praktiske såvel som teoretiske. Der er også 13 færdighedsværksteder og 
en stor udstilling (med gratis kittelgejl). Der er altid nyheder og topaktuelle emner at 
vælge imellem.
Lægedage holdes hvert år i uge 46 i Bella Center og er de praktiserende lægers største 
efteruddannelsesbegivenhed. Også yngre læger, andre speciallæger samt praksisperson-
ale samles hvert år i Bella Center. Deltagerantallet ligger omkring 3000.
Lægedage er en uge spækket med spændende foredrag, diskussioner og lækker mad, 
som alt sammen foregår i Bella Centers flotte rammer.
SAMS og Lægedage har udviklet et samarbejde, som giver medlemmer af SAMS mulighed 
for at deltage gratis på Lægedage (normalpris for læger: 2.500 kr. pr. dag) mod at hjælpe 
til under kongressen. Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå i at hjælpe kursisterne på rette vej, 
bistå kursusledere og være mikrofonholder. 

1 dags arbejde giver 1 dags fri adgang til Lægedages åbne kurser.
Gratis frokost og aftenarrangement begge dage er inkluderet.

Der findes en hel del kundskaber at hente på Lægedage - både under arbejdet og under 
kurserne. Desuden er det en udmærket chance for at knytte kontakt til de praktiserende 
læger og få indblik i arbejdet i almen praksis.
I år har Lægedage 25 års jubilæum, hvilket betyder endnu mere fest i Bella Center! Tjek 
programmet på www.plo-e.dk og se Lægedages præsentationsfilm.

Hvis du synes, at dette lyder interessant, så tilmeld dig Lægedage via nedenstående link:
http://plo-e.dk/tilmelding/tilmelding.aspx?id=96909

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 30. 
oktober 2015. For at deltage skal man være 
medlem af SAMS - du kan indmelde dig via 
vores hjemmeside www.sams.dsam.dk, hvor 
du skal følge anvisningerne under fanen 
”Medlemskab”.

Der vil blive holdt informationsmøde man-
dag d. 2. november kl. 17 i Møderum 1 
(42.0.01), hvor kongressekretæren vil briefe 
deltagerne om de forskellige arbejdsopgaver. 

Vi ses på Lægedage!

Mange hilsner SAMS

Svære samtaler, vrede patienter og styring af samtalen
Torsdag d. 22/10 2015 kl. 19.00-21.00 i Mødelokale 1 (42.0.01 Pavillonen)

Læge og kommunikationsunderviser fra CEKU og SDU, Frederik Cold, og skuespiller, 
Thomas Jacob Clausen, kommer på besøg til to timers forhåbentlig underholdende 
gennemgang af evidensbaseret lægefaglig kommunikation i vanskelige situationer via 
fagligt oplæg, anekdoter og simulerede 
læge-patientsamtaler.

Foredraget er forbeholdt SAMS-medlem-
mer

Kh. SAMS

Aktuelle jobs 18.10.15:

• 3-læge praksis i Helsinge søger stud.med til sekretærfunktion
• Stud.med’er søges til sekretærarbejde i praksis i Virum i september
• Lægepraksis i Birkerød søger Stud.med til sygeplejerskevikar pr. 7/9. OBS; intet 

semesterkrav
• Lægepraksis i Brønshøj søger Stud.med i 3 mdr. plus/minus

Læs mere på jobportalen på Sams.dsam.dk

Kursus i AKUT OBSTETRIK

Onsdag d. 25. november
På Hvidovre hospital 

Kl. 16-ca. 20.30

Få et indblik i den akutte del af obstetrikken, og hvordan du håndterer forskellige 
situationer.

Endnu engang afholder GO i samarbejde med Hvidovre Hospital kursus i akut obstetrik. 
Kurset er rettet mod medicinstuderende på 6. semester og opefter. 

Kursusgebyret er kr. 75,- og dækker forplejning (aftensmad, snacks, drikkevarer)

Tilmelding kræver medlemskab af GO. Er du ikke medlem, så skynd dig at blive det nu; 
kontingentet skal være indbetalt senest en uge inden kursustilmeldingen, dvs. senest 
15. oktober 2015! Du kan læse mere om medlemskab på http://gynobs.nu/koebenhavn/
bliv-medlem/

Tilmeldingen åbner tirsdag d. 20. oktober kl. 12.00! Skulle der være flere tilmeldte end 
pladser i løbet af de første 12 timer, vil pladserne blive tildelt ved lodtrækning. Dog vil 
studerende på kandidatdelen blive prioriteret højest. Hvis der herefter skulle være flere 
ledige pladser, vil de blive fordelt efter ’først til mølle’.

Sådan tilmelder du dig kurset:
Send en mail til gotilmelding@gmail.com med • fulde navn • semestertrin • telefonnummer
• mail • orientering om særlig diæt (fx vegetar)

Du vil dagen efter modtage en svarmail om, om du er tildelt plads på kurset, og i så fald 
nærmere information om betalingen.

De bedste hilsner fra AO-udvalget

Er DU vores nye boganmelder??

Boganmelderne-Medicin søger 3 nye 
boganmeldere til gruppen. 

Vi er lige nu en gruppe på 7 medicinstu-
derende fra forskellige semestre, som siden 
2012 har arbejdet for at medicinstuderende 
på KU kan få hjælp til deres bogvalg i form af 
boganmeldelser, samt kan få det optimale 
ud af deres semester ud fra vores semes-
terbeskrivelser. Vi mødes cirka en gang om måneden og arbejder for tiden på at få en 
ekstern hjemmeside op og køre, at starte anmeldelse af kliniske værktøjer, gøre læseplaner 
tilgængelige for semestrene samt en hel del andre småprojekter. 

Vi samarbejder tæt med både Academic Books på Panum samt tutorerne ved medicin, 
samt forlagene Munksgaard og FADL. Du får som boganmelder en rigtig god indsigt i dit 
studie, et bredere syn på hvilke bøger man også kan læse efter, samt bliver en del af en 
rigtig sjov gruppe, som brænder for, at det skal være fedt at være medicinstuderende og 
i sidste ende for at vi alle sammen kommer bedst muligt igennem studiet.

Hvad vi forventer af dig som ansøger:
Går på enten 1.-2. semester eller 7.-8. semester medicin.
Sætter tid af til at være en del af gruppen og har en “finger på pulsen” på studiet
Har “gode læsebriller”, kan lide at læse mange forskellige bøger og kan forholde dig 
objektivt til om bøgerne også er egnede for andre læsetyper end dig selv.

Erfaring fra andre basisgrupper er altid et plus, men på ingen måde et must. Vi søger 
mest af alt medicinstuderende, som har tid og lyst til at engagere sig i at hjælpe deres 
medstuderende med deres valg af bøger og gode råd til semestrene. 

Så er DU vores nye boganmelder?
Send os en kort (max 1 A4 side) motiveret ansøgning på boganmelderne@gmail.com 

Ansøgningsfrist fredag d. fredag d. 23. oktober

Psst.. Tjek de nye SEMESTERBESKRIVELSER ud på  https://www.facebook.com/
Boganmelderne?fref=ts 

Hav et godt semester ! Mvh. Boganmelderne - Medicin

Basisgrupper
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DYK MED PANUM UNDERWATERCLUB!
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende for studerende (og ikke-studerende), 
og din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er 35 medlemmer der tager 
ud og dykker i de danske farvande. Skriv til info@puc.nu hvis du vil høre mere eller gå ind 
på vores hjemmeside www.puc.nu. Der kan du læse mere om indmeldelse og kontingent 
samt se billeder og fortællinger fra vores seneste dykkerture!

NYT TILBUD VED INDMELDELSE NU!
Som noget nyt tilbyder PUC indmeldelse for resten af året 2015 for næsten ingen penge! Nu 
erdetmuligt, vedindmeldelse for næstkommendeår, at fåinkluderetrestenafnuværendeår 
med storrabat: I alt kun 1200 kr. for 1,5 års PUC medlemsskab!
• Indmeldesesgebyr 200 kr.
• Kontingent for næstkommendeår: 750 kr.
• Resterende, nuværendeår: 250 kr. (hvoraf 140 kr. gårtil DSF-forsikring for detres-

terendeår)
•	 Gå ind på www.puc.nu for indmeldelse!

KOM OG HØR MERE PÅ MÅNEDSMØDET D. 29. OKTOBER
Vi holder næste månedsmøde torsdag d. 29. oktober 2015 kl. 17 på Panum Instituttet 
(der erafhentningvedhovedindgangentilPanumInstituttet kl. 16:55, hvorefter vi gårned I 
kælderlokalet), hvor du kan møde de andre dykkere i PUC og se og høre om vores faciliteter, 
og hvilke muligheder vi kan give dig. 
    - Skriv til info@puc.nu og aftal afhentning ved indgangen til Panum :-)

DYKKERCERTIFIKAT I MAJ 2016
Panum Underwaterclub (PUC) har samarbejde med ’DykkerGitte’ planlagt et begynder-
dykkerkursus (PADI certificeret Open Water Diver) for alle der kunne være interesserede. 
Kurset er tilrettelagt til den travle studerendes samlet i en uddannelsesweekend d. 6., 7., 
8.maj 2016. Der kommer mere information omdetteiløbetaf 2015 I MOK, påhjemmeside-
nogsomopslagpåPanum.
    - Skriv gerne til kurser@panumunderwaterclub.dk, hvis du er interesseret og vil høre 
mere!

Vi glæder os til at dykke med dig! :-)

Basisgrupper - og lidt annoncer ;-)

Forskningsår på Intensiv/Anæstesiologisk Afd, Køge

Går du med tanker om at prøve kræfter med forskning, så er det måske dig vi leder efter. 
Du får et selvstændigt projekt som vil munde ud i et førsteforfatterskab og som også kan 
bruges som din kandidatopgave. Projektets emner vedrører opfølgende behandling efter 
intensiv terapi og er fastlagt. Protokollen skriver vi i fællesskab.

Vi forventer at du har lyst til at være en del af vores forskergruppe i mindst et år. Du har 
gode kommunikative evner og kan lide at tale med patienterne.
Kørekort er et krav. Stillingen er lønnet. Der er underskudsgaranti for det førte halve 
år, resten af lønnen skal søges gennem fonde. Fondsansøgninger laver vi i fællesskab. 

Ansøgningsfristen er 30/10 og ansættelsesstart er efter nytår. Vi forventer dog en løbende 
dialog frem til ansættelsen. Ved interesse, så send dit CV (og gerne en karakterudskrift) 
og motiveret ansøgning til: 

sed@regionsjaelland.dk

Forskningsår på Biomedicinsk Institut
Stort tværfagligt forskningsprojekt søger 2 medicinstuderende til 1-årigt forskningsår. 
Projektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker dagligdagen 
for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. På Biomedicinsk 
Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, muskelkramper og 
kraftesløshed. Vi gennemfører både et tværsnits- og et interventionsstudie på patienter, 
der hhv. tager Simvastatin fast og skal til at begynde i behandlingen. 

Vi kan tilbyde:
• Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og 

ekg-måling.
• Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
• Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
• Mulighed for at lære at tage muskelbiopsier.
• Mulighed for publicering.
• Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
• Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og 

forskningsårsstuderende.
Vi forventer:
• At du er på kandidatdelen af studiet.
• At du kan starte januar/februar 2016.
• At du kan afsætte 1 år til projektet.

Løn: 10.000 kr/mdr. 
Ansøgningsfrist: d. 15. november 
Se evt. www.lifestat.dk for yderligere information.
Ansøgning maks 1 side + CV sendes til Læge Thomas Morville, Xlab, Center for Sund 
Aldring, Biomedicinsk Institut, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N., Email: thomasmor@sund.
ku.dk.

Research internship at the Integrated Research and 
Treatment Center (IFB) Adiposity Diseases in Leipzig, 
Germany 
Masters students at the faculty of Health and Medical Sciences can now apply for an 8 week 
internship. Please note that only students of medicine, veterinary medicine, pharmacology, 
human biology and public health science can apply for these internships and that they 
have to fit the educational plan and is only relevant for some semesters. 
The internships (called MS Pro) enable medical and science students to gain first-hand 
experience in the clinical-scientific field of obesity research, and thus test their suitability 
and enjoyment for research. 
Target applicants: Gifted and interested students of medicine, life and natural sciences 
Benefits for the student:
• Practical research experience by being part of one of the 23 IFB research projects  for 
6-8 weeks. The projects address obesity in relation to gut brain signalling, neurobiology, 
gastric bypass, genetics and epigenetics, adipokines, inflammation, adipose tissue biology, 
behavioural studies, psychology and stigma.
• Accompanied by a theoretical teaching program (3-4 weekly sessions held by IFB 
project leaders)
• Possible recommendation for further IFB qualification program
• You may gain an insight into the research internship through the report by Tobias Woh-
land, who participated in the MS Pro internship-program.

Application deadline: 8th of November 2015 
Duration: February 8th to April 1st 2016 (6 – 8 weeks)

Announcement, application procedure, requirements etc: More information and the 
full announcement can be found on the IFB webpage: http://www.ifb-adipositas.de/en/
career/research-internship-ms-pro. Interested persons should apply in written form for 
the advertised positions. Here you find the information on the present vacancies. 
Additional practicalities: The internship is unpaid and the student will cover travel and 
living costs themselves. It is possible to apply for grants to cover these costs including 
SUND’s Udrejsepulje. All training and communication can be in English. 
Contact information
• University of Leipzig, IFB: Claudia Silbermann. Career Coach, qualification programs for 
junior researchers, karriere@ifb-adipositas.de
• University of Copenhagen, SUND: Suzanne Andersen, International Relations Office, 
suan@sund.ku.dk 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SØNHKS
Tid og sted: Torsdag den 5. november 2015 kl 17:00 i studenterhuset

Forslag til punkter på dagsorden og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før. Endelig dagsor-
den vil være tilgængelig på www.soenhks.dk senest tre dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden vil være følgende:
1. Månedsmødet for november holdes denne dag inden generalforsamlingen – dag-

sorden hertil udsendes en uge før dagen.
2. Generalforsamling (dagsorden følger senest tre dage før

Vi ses til et hyggeligt møde og generalforsamling :-)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i SØNHKS

Kursus i hoved-hals- og plastikkirurgi!

Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? SØNHKS tilbyder igen vores populære hands-
on kursus i både hoved-hals- og plastikkirurgiske færdigheder på grise! 

Kurset består af to dele:
- 1 time med gennemgang af anatomi og de operationelle indgreb i praksis
- 2 timers hands-on kirurgi med fjernelse af gl. parotis og gl. thyroidea samt træning i 
lapkirurgi på grisene
Undervisningen varetages ovl. Thomas Frisch fra
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk Klinik, samt to reservelæger i plastikkirurgi. Til 
at finde rundt i grisens anatomi har vi en dyrlægestuderende, som har erfaring med 
undervisning i dyrenes anatomi på veterinærstudiet. Samtlige undervisere vil ligeledes 
assistere og guide ved kursets praktiske del.

Kurset vil løbe af stablen på Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet en 
operationsstue til rådighed.
Kirurgiske instrumenter vil blive leveret af Karl Storz.
SØNHKS stiller handsker til rådighed, men du skal medbringe egen kittel og dissektion-
spincet (hvis du har sådan en tilbage fra 3. semester). 
Pris: 100 kr. inkl. forplejning!
Antal deltagere: 16 studerende.
Tilmeldingen åbner torsdag den 15/10 kl. 
17:00 på vores hjemmeside, www.soenhks.
dk, og foregår efter først
til mølle-princippet. Tilmeldingen lukker når 
der er nok tilmeldte, eller senest kl 18 tirsdag 
den 20/10. Her efter bliver der tilsendt en mail 
om mødested og yderligere informationer.

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-
medlemmer har fortrinsret.

Vel mødt!
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MASTER THESIS OPPORTUNITIES: 
OBJECTIVELY ASSESSED PHYSICAL ACTIVITY AND FITNESS IN OBESE VERSUS LEAN 
CHILDREN  

Childhood obesity evolves at a pandemic scale with significant implications for future 
health and disease, including increased risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases 
as well as a shortening in expected lifespan. There is compelling evidence that physical 
activity/ physical fitness are associated with numerous health benefits in children and 
adolescence. 

In collaboration with the Children’s obesity clinic in Holbæk we have master student op-
portunities to study how obesity status affects daily physical activity and cardiorespiratory 
fitness levels. You will be involved in the cleaning  of objectively assessed physical activ-
ity data with the use of Actilife software and a validation study to validate the physical 
activity questionnaire.  

Aim: To determine how obesity status affect physical activity and/or physical 
fitness levels in children and to validate a physical activity questionnaire against 
objective measures of physical activity. 

Design: Obese children and lean controls included into the TARGET study (more 
information can be found here: http://metabol.ku.dk/research/research-project-
sites/target/).  

Objective measures of physical activity (ActiGraph) and cardiorespiratory 
fitness (20-m shuttle run test)

Subjective measures of physical activity (questionnaire) 

Subject anthropometrics and characteristics 

Two projects are arising from the project  and ideally both projects start at the same time 
to be able to work hand in hand.  The start date is preferably October/November 2015 
but we are of course flexible to wait for the right candidate. 

About you: For these projects you should have a drive to get involved in a large scale human 
intervention project to study physical activity and physical fitness patterns. 
Ideally you have a background in sports science, exercise science, biochemistry, biology, 
medicine… or are keen to learn the use of a new software and get involved in 
data validation projects. 

For more information, contact PhD student Theresia Schnurr tmschnurr@sund.ku.dk, 
University of Copenhagen, Faculty of Health Sciences, 
The Novo Nordisk Foundation Centre of Basic Metabolic Research, 
Section of Metabolic Genetics.

LÆGEPRAKSIS PÅ FREDERIKSBERG søger stud med:

Arbejdet består i pasning af kliniktelefonen, diverse kontorarbejde, tage blodprøver, give 
vaccinationer, dele af børneundersøgelser og svangreundersøgelser, blodtrykskontroller 
mm.

Arbejdstid: 8-14, dog 14-16 onsdage
1-3 dage om ugen
Du kommer til at indgå i et team med 2 andre stud.med. som er på 9. semester, dvs du 
skal selv være på et andet semester

Send ansøgning til
Praksis@amrytter.dk

Praktiserende læge
Anne Marie Rytter
Rathsacksvej 4
1862 Frederiksberg

Medicinstuderende søges som sekretær til lægepraksis.

Vi er en dynamisk praksis beliggende på Christianshavn, der søger en medicinstuderende 
som skal fungere som sekretær/sygeplejerske.

Vi har brug for dig i vores team af medicinstuderende som dækker flg. tidspunkter: Mandag, 
tirsdag og torsdag kl. 8-14, onsdag kl. 14-18 og fredag 8-13.30.
Du skal helst kunne dække to dage om ugen fra efterår/vinter 2015 og minimum 1 år frem.
I ferieperioder vil der være behov for at du kan dække flere timer.
Optimalt har du måske fri-semester, således at du kan være meget fleksibel.

Du skal primært fungere som sekretær, men vil også blive oplært i selvstændige 
konsultationer. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores øvrige personale.
Vi forventer du er serviceminded, og at du kan bevare overblikket ved travlhed.

Løn efter aftale.

Såfremt ovenstående lyder interessant så send en kort ansøgning til læge Lone Press på 
www.lonepress@yahoo.dk

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES TIL KLINISK FORSØG 
AF BP-MRI I FORBINDELSE MED PROSTATA CANCER PÅ RADIOLOGISK AFDELING, 
HERLEV HOSPITAL

Synes du også billeddiagnostik er hammer spændende? En forskningsassistent søges til 
hjælp med rekruttering af patienter til klinisk forsøg. Et samarbejde mellem urologisk og 
radiologisk afdeling på Herlev Hospital undersøger nu om bp-MRI er i stand til at opdage 
signifikant prostatacancer.

Der er brug for hjælp til rekruttering af patienter – kan du hjælpe?

Du vil komme til at arbejde sammen med urologisk afdeling og andre forskningsas-
sistenter i selve informeringen og rekrutteringen af patienter, og du skal her forvente 
at rekrutteringen kræver koordinering af vagtplan og mødepligt. Projektet vil afgive en 
masse data, og der er således mulighed for og tid til at begynde på sit eget projekt, som 
gerne skulle ende ud i en videnskabelig artikel. Der er mulighed for et skolarstipendium 
i forbindelse med projektet.

Det forventes at du:
• kan arbejde mindst 37 timer om ugen
• kan overholde vagtplaner
• er god til at snakke med patienter og pårørende
• holder orlov fra studiet for at fordybe dig i projektet

Vi kan tilbyde:
• mulighed for eget forskningsprojekt og artikel
• skolarstipendium
• erfaring med patientrekruttering til kliniske forsøg
• deltagelse i et aktivt forskningsmiljø

Arbejdsperiode: Januar, 2016 til december, 2016. Tiltrædelse tidligere er også muligt
Arbejdssted: Radiologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
Ansøgningsfrist: 1. december, 2015

Hvis mere information ønskes eller du ønsker at ansøge stillingen tøv da ikke med at 
kontakte:
Professor., dr. med., Henrik S. Thomsen
Tlf.: +45 3868 3212
E-mail: Henrik.Thomsen@regionh.dk

Vidste du, at patologi er det sejeste speciale?

Patologi er…
• …diagnosticering
• …meget mikroskopi
• … og meget lidt obduktion 

Patologi er for dig, der…
• …er nysgerrig og gerne vil vide mere om, hvordan kroppens væv reagerer  
      på sygdom
• …gerne vil lege detektiv og finde ud af, hvad patienterne fejler
• …er god til at kommunikere

Som ekstra bonus har man som patolog
• …deltagelse i multidisciplinære arbejdsgrupper med fx onkologer, radiologer         
og kirurger
• …ingen vagt- og weekendarbejde
• …mange muligheder for at forske

Kom og se, hvad vi laver! Følg en patolog en dag – eller hør, hvad vi kan tilbyde som 
bachelor- eller kandidatopgave!

Måske er patologi det rette speciale for dig?

Kontakt den uddannelsesansvarlige overlæge på
Patologiafdelingen Rigshospitalet: Ben Vainer, Ben.Vainer@regionh.dk
Patologiafdelingen Herlev Hospital: Birgitte Bols, birgitte.bols.01@regionh.dk
Patologiafdelingen Hvidovre Hospital: Susanne Holck, Susanne.Holck@regionh.dk
Patologiafdelingen Region Sjælland, afsnit Roskilde: Susanne Eiholm, seh@regionsjael-
land.dk

Med venlig hilsen
Foreningen af yngre patologer, fypa@fypa.dk
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Psykiatri

Psykiatrisk Center Nordsjælland 
søger en dynamisk 
medicinstuderende til vikariat

• Hold semesterfri efter 10. semester.

• Mulighed for både klinisk- og forskningserfaring.

• Du får personlig vejledning til mindre forskningsopgaver, f.eks. kandidatopgave.

• Du får lov til at prøve kræfter i klinikken på lige fod med færdiguddannede læger.

• Du vli blive tilknyttet et sengeafsnit i Helsingør eller Hillerød, med vagter begge steder.

• Vi er vant til, og glade for at have studenter ansat.

• Vi giver grundig introduktion og følgevagter, så du føler dig tryg inden første selvstændige vagt.

• Vi er et godt team af reservelæger, som er vant til at hjælpe og støtte hinanden.

Vi har et ledigt vikariat fra 1. januar 2016.

Synes du, at det lyder spændende, eller har du spørgsmål så kontakt rekrutteringsansvarlig læge Aase 
Dølør via mail: aase.doeloer@regionh.dk alternativ kontaktmail: pcn-laegeplanlaegning@regionh.dk

Ansøgningsfristen er den 13.11.15.

Forskningsprojekt i rehabilitering for børn med cancer på 
Rigshospitalet søger medicinstuderende til dataindsamling.

Forskningsprojektet ”RESPECT” søger medicinstuderende til at interviewe børn med cancer, 
deres forældre og søskende som led i et stort nationalt interventionsstudie vedrørende 
rehabilitering af børn med cancer. Interviewene foregår telefonisk fra Rigshospitalets 
Børneonkologiske Laboratorium fra kl. 16 i hverdagene og i weekenderne hele dagen.  
Du kommer til at tale med mennesker i krise, hvorfor vi søger modne og kompetente 
medicinstuderende med forståelse for familiernes situation. 

Holdet består af ti medicinstuderende fra flere semestre. Jobbet er fleksibelt og du 
bestemmer selv sine arbejdstider, dog minimum en gang om ugen. Til gengæld forventer 
vi, at du er selvstændig, pligtopfyldende og samvittighedsfuld i forhold til arbejdet og 
at du hjælper til med at løfte den fælles opgave. Det vil blive prioriteret at du er på et 
lavt semestertrin. 

Løn inklusive feriepenge og pension udgør 161,50 kr. i timen. 

Ansøgningsfrist: senest torsdag d. 22. oktober kl.12.00. 

Samtaler vil blive afholdt onsdag d. 28. oktober samt torsdag d. 29. oktober om aftenen 
på Rigshospitalet.
Opstart 1. november. 

Ansøgninger inkl. CV mailes til: respectrigshospitalet@gmail.com
For nærmere information kontakt Josef Nathan Jensen på email respectrigshospitalet@
gmail.com

Annoncering af Foredragsrække efteråret 2015

Da der har været stor tilslutning til forårets foredragsrække, der er skabt i samarbejde 
med overlæge Søren Thybo afdeling Infektionsmedicinsk Afd. RH og ”Enhed for Global 
Sundhed” på Rigshospitalet, fortsætter vi i efteråret 2015. 
I tilbydes derfor en række endnu flere forelæsninger om forskellige trope- og infektions-
medicinske emner. Disse forelæsninger vil være specielt målrettede mod interesserede 
stud.med.’er, sygeplejestuderende og sygeplejersker. Der findes glimrende muligheder for 
medicinstuderende for at komme ud og lære sundheds-og sygdomsvilkårene at kende i en 
række udviklingsområder gennem PIT, men mange andre vil selvfølgelig føle sig fristet af 
at anvende deres sundhedsviden fattige steder i verden, hvor der er brug for den.  Læger 
er naturligvis også meget velkomne.
De annoncerede forelæsninger kan også ses som en appetitvækker til det årlige ”Summer 
School of International Health” kursus i August, som arrangeres Københavns Universitet 
og IMCC.
Formålet er at interessere så mange sundhedspersoner som muligt for vigtige infektions- 
og tropesygdomme, som har stor global betydning. 

Tirsdage eftermiddage kl 15:15 til 16:30 i konferencerummet 4072 repos’en.
 
Den 10 November: Visceral og Kutan Leishmaniasis
 
Den 2 December: Polio- og andre virale CNS sygdomme

Tilmelding til:  globalhealth.rigshospitalet@regionh.dk

  


