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Aktiv Kardiologi for Studerende
Medicinsk etik og filosofi
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk
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MOK UDKOMMER
SEMESTERS SIDSTE MÅNEDSMØDE I MR
JONAS GÅR EN UGE OVER TID MED FØZZ

SAKS TOUR DE CHIRUGIE OM KAR: SE S.6
MO SKAL TIL SVERIGE

PJ LEGER GI JOE
X-FACTOR ER IKKE I FJERNSYNET

IMCC HOLDER STOR SOMMERFEST - SE S.6
SIMON BESTILLER STRIPPER
REVYERNE KLÆDER SIG UD

DMI LOVER TORDEN. YR LOVER SOL.

MOK DEADLINE KL. 12:00
PJ SKAL INDTAGE EUFORISERENDE MIDLER.

PANUMKORET SYNGER OM KÆRLIGHED - SIDE 7

Basisgrupper

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

Ugens sjove indslag

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

Albin Mo

Anders

Jeg els
ker umti 

umti 
musik!
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Af Jonas/MOK-red
Det var strenge tider på Hogwarts. Den flere hundrede år gamle skole 
havde en gammel stolt tradition i at lade sine elever rejse ud og forsvare 
verden mod mørkets kræfter for senere at blive gode og dygtige trold-
mænd. I mellemtiden havde ministeren for magi udstedt et dekret om, 
at de unge troldmænd skulle blive færdige med skolen hurtigere, hvis 
ikke de ville have beskåret deres tilskud af gyldne galleoner fra Minis-
teriet for Magi. Ralfus Dumbledore vidste godt, at det kunne blive et 
stort problem for Hogwarts, hvis de pludselig manglede penge i skolens 
skatkammer. Han havde selv eksperimenteret med at lave guld ud af de 
vises sten, men det havde den unge Morten Potter desværre ødelagt i 
1’eren, så den plan måtte han opgive. Ralfus huskede selv, da han var 
ung og havde brugt megen energi på at udforske magiens verden, mens 
han stadig var elev på Hogwarts. Det var faktisk disse opdagelser som 
lagde grundstenen for, at han blev professor og senere rektor på skolen, 
og han var trist over, at ministeren ikke havde forståelse for, at unge 
troldmænd havde behov for at udforske deres egne talenter.

Nyheden om de kommende nedskæringer kom også eleverne på Hog-
warts for øre, og der kom hurtigt store protester. Også på Gryffindor-
kollegiet var eleverne vrede over ministerens tåbelighed. De var alle 
samlet i opholdsstuen, hvor Morten havde gået og tænkt over tingene 
og udbrød: ”Det er sikkert Venstr…*AHEM* jeg mener Dødsgardisternes 
leder Lars… Øh… Altså I-ved-Hvem, der har kastet en imperiusforbandelse 
over Ministeren!”. De øvrige Gryffindorelever brød ud i mumlen og nik-
kede anerkendende af Mortens konklusion. Eleverne på Gryffindor 
vidste, at Morten kendte Ralfus, og de opfordrede ham til at opsøge 
ham, således at eleverne stadig kunne rejse ud og bekæmpe mørkets 
kræfter. Den unge Hr. Potter sendte fluks en ugle til Ralfus, og fik dagen 
efter besked om at troppe op på Ralfus’ kontor.

Da han kom ind sad en hel flok troldmænd rundt om det gamle egetræs-
bord. Der var en underlig trykket stemning i lokalet, og Ralfus’ gamle 
ansigt var begravet i dybe bekymrede folder. Det gik op for den unge Hr. 
Potter, at 5 andre studerende også var til mødet, hvilket undrede ham 
lidt. Endnu mere mærkeligt var det imidlertid, at 5 andre professorer fra 
Hogwarts, herunder Prof. Snape, også var til stede. Ralfus åbnede mødet 
med en dyster mine: ”Så er vi samlet i det nystiftede troldmandsudvalg. 
Jeg sætter min lid til, at I kan hjælpe med at finde en måde, hvorpå vi kan få 
eleverne hurtigere igennem, så skolen ikke bliver nødt til at dreje nøglen om”.
Morten følte en knude i brystet, og frygtede, hvordan han skulle kunne 

stå på mål for en sådan beslutning. Hans tanker gik til alle de stakkels flit-
tige studerende, som blot ønskede at udvide deres horisont og samtidig 
hjælpe i kampen mod mørkets kræfter i de regioner af landet, hvor der 
var troldmandsmangel. Mens han sad og funderede over nogle gode 
argumenter, åbnede en slesk elev fra Slytherin ballet: ”Vi bliver nødt 
til at forhindre eleverne i at udnytte skolens lempelige regler, for det går 
ud over os andre…”. Dette affødte en hel del diskussion, og Hr. Potter 
forsøgte desperat at overbevise mødets øvrige deltagere om, at det 
ikke var nødvendigt med en så hastig indgriben. Lige lidt hjalp det, og 
diskussionen udviklede sig i den forkerte retning.
Inden han kunne nå at hævde, at eleverne på skolen altså også følte et 
ansvar for den økonomiske situation, og at de ikke rejste rundt til tant og 
fjas, men faktisk kom tilbage som mere vidende og modne troldmænd, 
havde Snape taget ordet: ”Elever, som ikke består deres førsteårsprøve skal 
smides ud, og der bliver ikke mulighed for at tage fri. Der er ikke plads til 
slinger i valsen og slendrian”. Nu blev Morten vred. Hvorfor havde ingen 
tænkt på de studerendes interesser her? Uden at tænke nærmere over 
konsekvenserne, udbrød han: ”Hvis I slet ikke har tænkt jer at tage hensyn 
til eleverne, bliver det en aftale uden mig!”.
Forsamlingen blev tavs og så med undren på ham. Ralfus fikserede den 
unge Hr. Potter med et skarpt blik, mens folk omkring så småt begyndte 
at diskutere videre. Ralfus var tavs, og det samme var Morten. Sådan 
gik timerne, og diskussionen gik i ring. De to tidligere gode venner 
stirrede stadigvæk på hinanden, mens Lykke Nidkjær, som også deltog 
i mødet på vegne af ministeriet, hviskede noget i øret på Ralfus. Hans 
ansigtsudtryk skiftede først over i en vred grimasse, men blev langsomt 
mere mildt og han nikkede forstående og udbrød da: ”Kære udvalg. Vi er 
nået til et punkt, hvor forhandlingerne er gået i stå. Lad mig i stedet tilbyde 
et kompromis, som muligvis kan tilgodese både skolen og dens elever”.

Efter Ralfus havde fremlagt sit kompromisforslag var der igen stille. 
Potter var fuldkommen i vildrede. Ville de studerende acceptere det? 
Ville han blive set som en forræder, eller ville de forstå, at han fik den 
bedste aftale, han kunne? Det var ikke til at sige.

Nu sidder du, kære læser, sikkert og undrer dig over, hvad Troldmand-
sudvalget endte med at komme frem til. Du kan læse det her:
https://intranet.ku.dk/ku/Nyheder/Sider/fremdriftsreform_studer-
ende_og_ledelse_enige_om_nye_regler_for_studieaktivitet.aspx
Redaktionen beklager eventuelle trykfejl i ord som ”Troldmandsud-
valget” m.fl.
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Job på CAMES – Copenhagen Academy for Medical 
Education and Simulation, Herlev Hospital
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du, at medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på CAMES Herlev (tidl. DIMS) søger nye friske kollegaer, som kan starte 
per august 2016. CAMES ligger på 25. etage på Herlev Hospital.
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser 
for alt fra basislæger og ambulancebehandler, til anæstesisygeplejersker og læger i 
hoveduddannelse. 
  
Jobbet indebærer blandt andet: 
• At være operatør på vores computerstyrede dukker, under simulationerne. Det vil sige, 
at du taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan scenari-
erne udvikler sig.
• At være figurant under bl.a. ambulancebehandlernes uddannelse.
• Praktisk assistent og problemløser.
 
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage, og foregår hoved-
sageligt på CAMES Herlev, men vi dækker også vagter ude af huset bl.a. hos Falck i Farum.
Lønnen følger FADL’s lægevikaroverenskomst. Vagterne ligger under semesteret, og ikke i 
ferier og du skal kunne tage minimum 8 vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive 
mere, alt efter kursusaktiviteten, så vi anbefaler at have CAMES som primære fritidsjob. 

Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede føl-
gevagter. Man får selvfølgelig løn under oplæring.

Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er der 
mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende læger.
 
Hvad forventer vi af dig: 
• At du er interesseret i medicinsk simulation og uddannelse.
• Det er en fordel, hvis du er på 4.-6. semester, men er ikke et absolut krav.
• Lidt teknisk snilde, da mange af vores opgaver er at få teknikken til at virke.
• At du har en lille skuespiller gemt i maven, da vi ofte spiller patienten i simulationerne, 
samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser.
• Evnen til at tænke kreativt og alternativt, hvis der opstår problemer under kurserne.

Det er obligatorisk, at du kan deltage:
• Ved en ansættelsessamtale på CAMES Herlev d. 20. eller 21. juni et sted mellem kl. 16 og 
21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst.
• Til introduktionsaften den 29. august kl. 16-21 på CAMES Herlev.
• Til crash-course i akut medicin den 30. august kl. 16-21 på CAMES Herlev.
• På næste holdmøde d. 1. september kl. 17 på Panum.
  
Er du interesseret? 
Send en ansøgning på max en A4 side, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på 
studiet samt evt. andre jobs til holdformand Karoline Myglegård på holdformanddims@
gmail.com senest d. 6. juni 2016 kl. 12.00.
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne!

Center for Surgical Science, Sjællands Universitets-
hospital, søger forskningsårsstuderende til MEDACIS-
studiet om akut koronart syndrom og depression
Vi søger en skolar med interesse for kardiologi, psykiatri og forskning.
Start pr. 1. 09 2016. Varighed 12 måneder. 

Formålet med MEDACIS er at undersøge, om melatonin givet som tabletter har en effekt på 
depression, angst, søvn og døgnrytmeforstyrrelser hos patienter efter en blodprop i hjertet. 

Dine arbejdsopgaver vil være: 
• Screening af patienter
• Inklusion af projektpatienter 
• Blodprøvetagning 
• Afslutning af projektpatienter 

Vi tilbyder i den forbindelse: 
• Førsteforfatterskab på 2-3 artikler inden for området 
• Mulighed for medforfatterskab/førsteforfatterskab på efterfølgende artikler 
• Kursus i artikelskrivning med 1 uges ophold i Tyrkiet 
• Deltagelse i international kirurgisk konference i Washington, 1 uge 
• Selvstændigt arbejde 
• Vejledning i formidling og artikelskrivning 

Forskergruppen: Som skolar vil du være en del af et stort team bestående af flere Ph.d. 
studerende og skolarstuderende, med ugentlig undervisning og forskermøder i grup-
pen. Vejledere er Professor Ismail Gögenur og Ph.d. studerende Michael Tvilling Madsen. 

Dine kompetencer: Du skal have bestået 5. semester, og vi lægger vægt på, at du kan 
arbejde selvstændigt. 

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr. måned, og vi forventer ansættelse i 12 
måneder. Send motiveret ansøgning og CV til mitm@regionsjaelland.dk senest 27/05-2016. 

Med venlig hilsen
Michael og de andre involverede forskere

Læge, Ph.d.-studerende
Michael Tvilling Madsen
Sjællands Universitetssygehus
mitm@regionsjaelland.dk
tlf: 27857247

Kongres-couchsurfing for stud. med.’er
Har du en ledig soveplads d. 2.-6. september 2016 og har lyst til 
at få besøg af en udenlandsk stud.med? Så se her:

I efteråret afholder European Thyroid Association (ETA) sin årlige 
endokrinologiske kongres i København.Det er ofte et problem 
for medicinstuderende at få økonomisk støtte til at deltagelse 
i kongresser. Vi, arrangørerne af ETA kongressen i København, vil derfor meget gerne 
initiere et nyt koncept: medicinstuderende i den by hvor kongressen finder sted tilbyder 
en gratis soveplads til en udenlandsk kollega når vedkommende skal til kongres – lidt 
som couchsurfing.

Kongressen finder sted d. 3.-6. september 2016 og derfor er der brug for sovepladser 
2.-6. september 2016.

Hvad får du ud af det? – Ære! Og måske en god ven udenlands. I hvert fald hjælper du 
en kollega med en tiltrængt soveplads og hjælper med at etablere det nye koncept: 
”kongres-couchsurfing for stud. med.’er”. 

Har du lyst til at hjælpe? Kontakt mig for yderligere information på luba.freja.liubov.
michaelsson@regionh.dk

Med venlig hilsen
Stud.med. Luba Freja Michaelsson
Koordinator for ”ETA-kongres-couchsurfing for stud. med.’er”
På vegne af ETA arrangørerne www.ETA2016.com

Bliver du læge til sommer – og afventer KBU i efteråret – så har vi tilbuddet til dig:
Prøv et vikariat på Klinik for Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicin på Rigshospitalet – et spændende speciale i 
rivende udvikling med kontakt til de fleste kliniske afdelinger. 

• En god, bred introduktion til lægegerningen.
• Et inspirerende arbejdsmiljø på en af Nordens førende diagnostiske afdelinger, med 
den nyeste teknologi.
• Vagtfri 37 timers arbejdsuge.
• Løn iht. gældende overenskomst.
• Ansættelsesperiode f.eks. 1-juli til 30-september 2016.

På afdelingen udfører vi klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser indenfor 
en bred vifte af sygdomme og organsystemer. Dette indebærer et tæt samarbejde omkring 
udredning og behandling med de kliniske afdelinger – bl.a. onkologi, endokrinologi, 
ortopædi, nefro-urologi, mave-tarmkirurgi, kardiologi, lungemedicin, pædiatri, radiologi 
og infektionsmedicin.

Dine arbejdsopgaver vil være at beskrive undersøgelser – ud fra nuklearmedicinske 
billeder og fysiologiske data – og dermed bidrage til diagnostik og karakterisering af 
mange forskellige sygdomme. Ved ansættelsesstart vil du blive grundigt introduceret 
og der vil løbende være god supervision og feedback ved bl.a. de daglige konferencer.

Er du interesseret så send ansøgning med CV til – eller hvis du har spørgsmål kontak
Overlæge Peter Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, 
Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet KF-4012 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
TLF +45 3545 9665  -  FAX +45 3545 4015
E-mail: pso@rh.dk
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Course Assistant Position with DIS – Fall 2016
For the fall, semester 2016,DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course as-
sistant for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.”

This course is taken by third year undergraduate American University students who 
would like toattend medical school once receiving their bachelors. These students come 
to Copenhagen to study abroad for four months where they take Human Health and 
Disease:  A Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS. In the course 
they learn about the most important human diseases, their diagnosis and treatment, and 
the clinical working methods of physicians.  One of the main goals of the program is for 
students to gain a perspective of the role of the physician.

The course itself is located in hospitals surrounding the Copenhagen area and occurs 
twice a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-17.30. 
The class is taught by two doctors that co-teach and work at the hospital location of the 
course. The semester begins 25/8 or 26/8 and ends on 05/12 or 06/12.

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Grading all student assignments. There are 15-20 students in the class.
• To be present in all of theclasses throughout the semester and to be the connecting link 
from one class to the next.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course assistant’s 
responsibility to act as the main contact with students and assist with their questions.
• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place with 
this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Sept 12 - 14) and the 
other is a long study tour to two European cities (Oct 9 -14). Here you will travel with the 
students and facilitate their learning process. 
You are expected to be reasonably good at English. You must have completed at least 6th 
semester of Medical School in order to be considered.
Salary is 150 per. hour + hourly to correct assignments+ study tour leader per diem. 

To apply send a letter of interest and your CV to scl@dis.dk.

For more information or to apply, please contact the Science & Health Project Manager, 
Stephanie Clemente, scl@dis.dk  (tlf. 3376 5477). 

DIS is a non-profit, self-governing educational foundation that since 1959 has offered high 
quality study abroad programs, taught in English, in Copenhagen. The DIS students are 
American undergraduates (3rd or 4th year) from most or more selective U.S. universities. 
DIS has cooperation agreements with approximately 170 US universities. 900-1000 stu-
dents enroll per semester. More than 160 challenging courses are offered within a diverse 
curriculum. Course integrated study tours throughout Europe and diverse housing options 
add experiential learning and cultural immersion to the program. 

DIS, Vestergade 7, 1456 København K
3311 0144 • dis@dis.dk• www.disabroad.org 

LÆGEVIKARIAT – Neurologi og Fysioergoterapi - 
Regionshospitalet Holstebro
Vi søger to nyuddannede læger eller lægestuderende til 2 - 6 måneders vikariat.Ansæt-
telse fra 01.08.2016 eller senere efter aftale.Der er mulighed for eventuel forlængelse af 
ansættelsen.

Hvad vi tilbyder
• Bredt indblik i den klassiskeneurologi
• Mange forskellige funktioner ogerfaringer
• Intern medicinskeproblemstillinger
• Akutte og kroniske patientforløb
• Individuelle evalueringssamtaler
• Personlig vejleder
• Gode kollegaer
• Bolig nær hospitalet

Hvad vi forventer
• Du er postgraduat
• Du er klar til at varetageforskellige funktioner
• Du kan samarbejde medforskellige personalegrupper

Dine funktioner
• Forvagt
• Subakut ambulatorium
• Stuegang
• Varetagelse af elektive funktioner,herunder lumbalpunkturer

Neurologisk afdeling i Holstebro består af tre afdelinger
• N1: Apopleksi- og TCI-patienter, herunder akutmodtagelse med trombolyse
• N2: Den brede neurologi: Traumer, Epilepsi, Encephalit, MS, Alzheimers, Parkinson, 
Demens, Funktionelle lidelser m.fl.
• N3: Genoptræningsafsnit i Lemvig

I alle tre afsnit er der tilknyttet fysio- og ergoterapeuter, logopæder, neuropsykologer 
og –fysiologer, som man dagligt fungerer i tætsamarbejde med.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til atkontakte:
Ledende overlæge
Birgitte Forsom Sandal
E-mail: bisand@rm.dk
Tlf. 7843 7010

Hospitalsenheden Vest

Prægraduatforskningsår ved Lungemedicinsk
Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital
Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger 
vi en medicinstuderende til et prægraduatforskningsår. Stillingen er fuldt finansieret.

Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma. Det aktuelle projekt handler 
om,hvorvidt patienter med svær astma uden tegn til hyperreaktivitet i luftvejene kan 
nedtrappes i astma medicin. Der er således tale om et studie, med stor klinisk relevans. 

Om dine opgaver:
- Du vil stå for tilretning af den endelige protokol i samarbejde med projektgruppen.
- Du vil stå patientrekruttering og patientundersøgelser med tæt opbakning fra projekt-
gruppen.
- Sidste fase er analyse og artikelskrivning, evt. kandidatopgave. Vi sigter efter, at alle 
forskningsårsstuderende får udgivet deres data i et internationalt tidsskrift. 

Krav til dig:
- Medicinstuderende, helst på kandidatdelen af studiet.
- Interesse for at prøve kræfter med forskning.
- Kunne starte 1. september 2016. Frem til ansættelsen skal der udarbejdes en endelig 
protokol. Vi forventer at du, med hjælp fra projektgruppen, står for dette i løbet af som-
meren 2016. 
- Der er stor opbakning undervejs, men selvstændighed og gåpåmod vil være en stor fordel.

Hvis ovenstående har interesse, kan du få yderligere information ved at kontakte den 
projektansvarlige læge, ph.d.-studerende Anna von Bülow påanna.von.buelow@regionh.
dk. Skriv gerne en kort beskrivelse af dig selv.

Ansøgningsfrist d.  2. Juni 2016.  Samtaler forventes afholdt d. 8. juni2016.

Overordnet projektansvar: Celeste Porsbjerg, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. & 
Vibeke Backer, professor, overlæge, dr.med.

Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
5. Tværvej, Indgang 66
2400 København NV

Invitation til simulationstræning i direkte oftalmoskopi
Vi vil gerne invitere dig til et læringsstudium hvor du for mulighed for at lære at oftal-
moskopere.

Baggrund: 
Med oftalmoskopet kan man undersøge øjets nethinde, hvilket bruges til hurtig diag-
nostik af livsfarlige og synstruende sygdomme. Færdigheden er aktuelt blandt de værst 
beherskede færdigheder blandt yngre læger, men er vigtig at kunne som læge, da den 
bruges i akutmodtagelser, på sygehusafdelinger og i almen praksis.

Formål: 
Når du deltager i projektet skal du oftalmoskopere på en simulationsmaskine.
Hvad får du ud af det?
- Erfaring med oftalmoskopi og feedback på din træning.
- Det vil ruste dig til eksaminer på medicinstudiet og til patienterne senere i lægelivet.
- Alle deltagere vil få et diplom for deres deltagelse. 

Sted:
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, CAMES, Region Hoved-
staden. Teilumbygningen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Tid: 
Træningen er fordelt over to dage hvor du hver gang træner 1-2 timer. 

Krav:
Du har bestået 7. semester og er endnu ikke påbegyndt 11. semester.

Deltagerne til forsøget bliver inkluderet efter først-til-mølle princippet. 

Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte undertegnede: 

Projektansvarlig
Stud.Med.Nanna Jo Borgersen
Najb@regionsjaelland.dk
Tlf: 60180771
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Tag med Sexekspressen på Sommerseminar!

D. 8.-12. august 2016 tager Sexekspressen København med sexperter fra hele landet til 
Fyn og afholder årets sommerseminar! 

Der kommer til at være spændende oplæg, uddannelse af nye sexperter, masser af hygge 
i vaskeægte 6X-stil og forhåbentligt tonsvis af sol og sommer! Seminaret er billigere, 
end hvis du bliver hjemme! Så sæt et stort kryds i kalenderen og glæd dig til fem dage i 
fantastisk selskab. Hold øje med MOK og din IMCC-profil.

Er du NY I SEXEKPRESSEN?
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker medde unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitetog meget mere.Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliverlagt stor vægt på, at allehar det 
sjovt undervejs. Tag med på sommerseminar og blev uddannet – ellers ses vi til næste 
månedsmøde, som afholdes første torsdag i oktober 2016 kl. 17.00 i Studenterhuset.

Sommerfest med IMCC

Hej IMCC’ere!

Husk, at det er nu på lørdag, vi holder sommerfest – og DU 
skal da med, skal du ikke? Så kan du endelig få snakket med 
hende den søde fra PsykOBS, som du mødte til Gul Grill – 
eller ham den flotte fra FAIR, som også var på stormøde? 
Vi glæder os i hvert fald til at se dig – så vi tænder op i 
grillen bag studenterhuset, og tager tilbehøret med – du 
skal bare selv sørge for din hovedret, hvad enten det er 
T-bone-steak eller tofu.
Skynd dig ind på facebook og find eventet med tilmeld-
ingsformularen – så sørger vi for, at der er grillkul nok til alle.
Vi ses på lørdag!

DIN lokalbestyrelse i København

IMCC Exchange og Research Exchange søger bolig og buddy til 
juli og august 

Skal du rejse i sommerferien? Eller har du et ledigt værelse? 
I København modtager vi udvekslingsstuderende fra hele verdenen. Der kommer op til 
20 internationale medicinstuderende, og derfor har vi brug for din hjælp! Hvis du har 
et ubrugt/tomt værelse i perioderne 03.07-30.07.2016 eller 31.07.-27.08.2016, vil vi 
mægtig gerne høre fra dig! Hvis du udlejer dit værelse i disse 4 uger, får du et honorar på
2300 kr. 

Kravene til værelset/lejligheden er følgende: 
- Skal have en seng eller sovesofa
- Adgang til bad
- Adgang til køkken

Ud over de 2300 kr., får du:
- En ny, international ven 
- Fordel til næste ansøgningsrunde for Exchange Klinik og Research Exchange udvek-
slingsophold. 

Hvis du er hjemme i sommerferien, kan du blive buddy/kontaktperson for en studerede 
og lære mere om andre kulturer :)
Hvis du har en bolig, du vil udleje, så hører vi gerne fra dig på bolig.exchange.copen-
hagen@gmail.com
Har du lyst til at være buddy? Så skriv til buddy.exchangecph@gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

Onkologisk Selskab for Medicinstuderende starter op i Køben-
havn til september!

Onkologi er et speciale i rivende udvikling, hvor der i disse år sker rigtig meget inden for 
både diagnostik og behandling. 
Som onkolog har du mange muligheder, og samarbejder med mange andre medicinske, 
kirurgiske og parakliniske specialer. Ydermere er der gode muligheder for forskning både 
som phD og som prægraduat studerende.
Onkologisk selskab for medicinstuderende i København bliver en basisgruppe, som vil 
oplyse de studerende om alt det seje, der sker inden for onkologien. Vi er fyldt med gode 
ideer til spændende arrangementer og foredrag og glæder os til komme i gang! 
 
Er du blevet mere nysgerrig, så kom og hør mere til vores infomøde d. 28/9, hvor vi 
vil fortælle mere om ambitionerne for vores basisgruppe. Vi får også besøg af en af de 
førende forskere inden for immunterapi, professor og overlæge Inge Marie Svane fra 
Center for Cancer Immun Terapi (CCIT) på Herlev Hospital, som vil gøre os lidt klogere på 
denne behandlingsform.
Hold øje med MOK når efterårssemestret begynder og find os allerede nu på Facebook-
siden Onkologisk Selskab for Medicinstuderende København.

Vi glæder os til at se jer :)

SIDSTE MÅNEDSMØDE -  KOM OG MØD OS!
PUC holder semestrets sidste månedsmøde torsdag d. 9. juli 2016 kl. 17 i Studenterhuset, 
(Panum Nørre Allé 8, 2200). Månedsmødet er for alle, som skulle være interesserede i at 
høre mere om PUCog møde medlemmerne. Der vil være en rundvisning til vores lokaler 
og faciliteter, så du kan se hvilke muligheder, du kan få hos PUC. Derudover vil der være 
et oplæg om sikkerhed ifm. planlægning og udførsel af dyk, hvilket bliver brugbart til 
sommerens mange dyk. 
Der vil selvfølgelig også være gratis snacks. 

Håber vi ses! 

DYKKERKURSUS: ADVANCED OPEN WATER DIVER 
Vi er også igang med at planlægge et AOW (PADI Advanced Open Water Diver), som 
formentlig kommer til at ligge i juli 2016. Skriv gerne til kurser@panumunderwaterclub.
dk, hvis du er interesseret og vil høre mere! 

PANUM UNDERWATERCLUB 
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub for alle slags studerende (og ikke-studerende) og 
din mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills. Vi er årligt omkring 30 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!

KONTINGENT 
Hvad så? Hvad koster sådan noget dykkerspas? 
Det koster jo unægtelig lidt rigsdaler, at vi i fællesskab driver en dykkerforening/ba-
sisgruppe, hvor man kan dykke i hele Danmark/Sverige (ja altså, hvor langt du nu vil 
køre). Indmeldelsesgebyret er 200 kr. og årskontingentet 750 kr. (hvoraf 140 kr. går til 
DSF(dykker)-forsikring). Nok Danmarks billigste dykkerklub!  

DU KAN LEJE ALT UDSTYR 
Og endda uden at du selv ejer dykkerudstyr! Whaat? Jep. Når du er medlem af PUC, kan 
du låne ALT udstyr for 50 kr. om dagen, og hvis du har dit eget, kan du have det opbevaret 
i dit eget skab i vores lokaler –og få gratis flaskefyldning. Vi har tørrerum, kompressor, 
opbevarings/møderum og endda en 5m RIB båd!

Du kan finde al information mere udførligt 
forklaret på www.puc.nu

Vi glæder os til at dykke med dig! 

Mange hilsner
PUC

PANUM PIGEFOBOLDHOLD
Vi er tre garvede fodboldpiger, der i løbet af foråret har startet et panum-fodboldhold 
for piger. 
Vi har en træner, Sven, som er meget motiveret for at få det hele til at hænge sammen. 
Vi har store planer om at tilmelde os turneringen i efteråret og forhåbentlig vil vi være 
nok til et 11-mands hold.
Vi træner pt hver torsdag kl. 17 i fælledparken og er mellem 8-12 piger fra 1-11 semester.
Så hvis du selv har en del fodbolderfaring, savner græs under støvlerne og har lyst til at 
være med på et meget socialt og relativt ambitiøst hold med andre piger fra dit studie så 
meld dig ind i vores facebookgruppe Panumfodbold. 
Eller skriv til mig

Det er helt kanon!

SAKS events

SAKS slutter semesteret af med et ekstraordinært nyt kursus i sterilteknik. Det skal du da 
ikke gå glip af! Vi venter også spændt på årets sidste Tour de Chirurgie.

Kalender
SAKS maj-juni 2016

26. maj: Vi når også en sidste gang Tour de Chirurgie dette semester. Det drejer sig om 
karkirurgi, og det bliver en hyggelig og lærerig eftermiddag! Her kan man høre lidt om 
hverdagen som karkirurg og lære, hvordan man måske selv kan komme lidt tættere på 
specialet. Alle er velkomne. 

6. juni: Vi holder for første gang et sterilteknikkursus d. 6/6 kl. 17-19! Her lærer du, hvordan 
man går i vask – særligt henvendt til dig, der skal i TKO. Kurset kommer til at foregå i dis-
sektionssalen, og vi har 24 pladser til kun 20 kr. Billetter kommer i salg fra fredag d. 27/5, 
så hold øje med vores facebookside! 

Vi planlægger lige nu SAKS sommerfest – hvis du mangler en overspringshandling her i 
eksamensperioden eller brænder inde med en god ide, så skriv til os på facebook og giv 
en hånd med! Vi takker og bukker og glæder os til at se jer til festen :)
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Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 21, 2016
Semesteret rinder ud, og der er ikke mange tilbud fra Studentermenigheden tilbage på 
denne side af sommerferien. Til september går vi i gang igen.

Studentermenigheden tilbyder en bred vifte af aktiviteter: foredrag, ture i det fri, film, 
debatter, gudstjenester, rejser og meget andet godt. Vores arrangementer bliver slået 
op på vores facebookside ved semesterstart og er ofte samlet om et tema. Det meste er 
ganske gratis at deltage i – og der er absolut ingen krav om, at du skal være døbt, kristen, 
troende eller bare spirituelt orienteret for at være med. Interesse – gerne kritisk – er rigeligt.

Du kan finde alle studentermenighedens aktiviteter på Facebook (www.facebook.com/
smikbh/events) eller på den nye app Ublend (www.ublend.co), der samler alle aktiviteter 
for studerende på de højere læreanstalter i København.

________________________________________

Semesterets sidste studentergudstjeneste
Tid:27. maj kl. 12.15
Sted: Trinitatis Kirke ved Rundetårn
Pris: Gratis
Ved semesterets sidste gudstjeneste prædiker Lotte Forchhammer, studenterpræst i indre 
by. Efter gudstjenesten byder SMiK på en kold øl og en bid brød. Vi satser på dejligt vejr, 
så vi kan forlægge ”after-gudstjenesten” til Kongens Have. Alle er velkomne!

________________________________________

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 

Så er det blevet tid til semesteret sidste månedsmøde i MedicinerRådet. Vi skal have en 
update på de nye regler for fremdrift på Københavns Universitet. Vi skal diskutere forsker-
perspektivet og kandidatspecialet på den nye kandidatstudieordning. 
Vælge repræsentanter til startmeritudvalget og ellers bare runde et yderst aktivt semester 
af i MedicinerRådet.

Mødet er på onsdag d. 25. Maj kl 17.00-19.00 i MedicinerRådets lokaler på 1. sal  i
studenterhuset. Vi glæder os til at se gamle og nye ansigter. Alle er velkomne.

Dagsorden

1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Studienævnet
      - Forskerperspektivet
      - Kandidatspeciale på 2015 studieordningen
5) Fremdriftsreformen på KU
6) Valg af repræsentanter til startmeritudvag
7) MR i fremtiden
8) Nyt fra SundRådet
9) Nyt fra StudenterRådet
10) Meddelelser
11) Eventuelt

Køb dette supplement til eksamensforberedelsen 
i fagene medicin og kirurgi. 

Kompendiet er en videreudvikling af forfatternes 
egne noter samt besvarelserne fra de seneste  
10 års eksamensopgaver.

Bygger primært på Medicinsk Kompendium og  
Basisbog i medicin og kirurgi.

Bogen udkommer d. 2. juni, men forudbestil den hos 
din boghandler allerede i dag.

NYHED:  
Kompendium i medicin og kirurgi  
- skrevet af to yngre læger, der begge 
underviser på medicinstudiet på  
Københavns Universitet.

FÅ HJÆLP TIL AT  
BESTÅ EKSAMEN
KUN 225 KR. (VEJL.)
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Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
www.fadlvagt.dk
Tlf 35 37 88 00

Receptionen
Kun personlig henvendelse
Man - tors:   kl.8 - 17
Fre:              kl.8 - 14

Kursusafdeling
Tlf. 35 37 88 00, tast 3
Man - tors:  kl 8.30  - 12 og 
                    kl.12.30 - 15 
Fre:             lukket

Vagtafdelingen
Tlf. 35 37 88 00, tast 1
Alle dage døgnet rundt, 
dog kun akutte opkald fra kl.22.

Bogholderiet
35 37 88 00, tast 2
Man-fre:   kl.9 - 12 og
                 kl.12.30  - 14

SUNDHEDSPLATFORMEN
Orientering om Sundhedsplatformen for 
løse vagter.
 
Fra og med den 21. maj 2016, vil Herlev og Gen-
tofte Hospital starte med at registrerer i 
Sundhedsplatformen.

Kort beskrevet, erstatter Sundhedsplatformen op 
mod 30 forskellige it-systemer, og er derfor Region 
Hovedstaden og Region Sjællands nye elektroniske 
journalkoncept.
 
Region Hovedstadens IT-afdeling og repræsentan-
ter for Sundhedsplatformen, arbejder på højtryk for  
at vores 2.600 FADL-vagter kan få adgang til Kursus-
portalen, som er dér, hvor du som FADL-vagt via 
e-learning vil blive uddannet til brugen af Sund-
hedsplatformen.
 
Det forventes, at du og dine FADL-vagt-kollegaer 
får tilgang til kurserne i Kursusportalen inden for en 
meget nær fremtid. Så snart dette er tilfældet, vil vi 
hurtigst muligt informere dig.
 
Hvis du får tildelt en vagt på Herlev eller Gentofte, 
inden du har haft mulighed for at gennemføre 
kurserne i Kursusportalen, vil afdelingerne være 
informeret om, at du endnu ikke har tilgang til 
Sundhedsplatformen.

Vi håber, at opstartsfasen vil foregå rimelig uprob-
lematisk, men hvis der skulle være klager eller 
uforudsete problemstillinger, bedes du kontakte os 
hurtigst muligt.

Ledige holdstillinger
VENTILATØR SØGES TIL NEONATALHOLD 
4301 RIGSHOSPITALET
Krav bestået VT-kursus, 250 VT-timer
Ansøgningsfrist 25-05-2016

LÆGEVIKARHOLD 7707 Hjertemedicinsk 
afdeling S - Gentofte Hospital 
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer,
Ansøgningsfrist 26-05-2016

Vagtbureauets ansættelsesudvalg hold 
9090 søger nye medlemmer 
Krav bestået SPV-kursus, 400 SPV-timer, 
Ansøgningsfrist 31-05-2016

Hillerød Brystsmerte klinikken /Akutklinik-
ken
Krav bestået VT-kursus, 400 SPV-timer, 
200 VT-timer
Ansøgningsfrist 31-05-2016

Se mere på www.fadlvagt.dk

Hold 4414 VT Dronning Ingrids Hosp. Nuuk
Krav bestået VT-kursus, 200 VT-timer
Ansøgningsfrist 01-06-2016

fadl Vagtbureau
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DHL
For femte år i træk deltager FADL København i DHL 
Stafetten! 

Datoen er torsdag d. 1. september kl. 18.00. 

DHL Stafetten afholdes i år for 36. gang og er en 
5x5 km stafet i Fælledparken. 

Saml et hold og vær med til en sjov aften med løb og 
efterfølgende hygge i teltet. Som noget nyt i år er der 
mulighed for at være med, selvom man ikke vil løbe! 
Man kan nemlig tilmelde sig Walk, hvor holdet samlet 
går en 5 km rute adskilt fra løbernes rute. Der vil være 
mulighed for at medbringe mad til den fælles grill. 

Hvis ikke man medbringer mad er der kun inkluderet 
den mad, som man får med i DHL-madkassen til hvert 
hold. Der vil blive solgt sodavand og øl i baren.

Prisen er 750 kr. pr. hold inkl. en t-shirt til hver 
deltager.
Se facebook for mere information om tilmelding.

FADL indkalder til Generalforsamling torsdag 
den 6. oktober 2016 kl.17.00.

Efter Generalforsamlingen byder FADL København på 
lidt mad og drikke. 

Opstillingsfrist den 21. september kl.12.00

KANDIDAT-
RECEPTION

Kom til FADLs kandidat-
receptionen i FADL huset den 

24. juni 2016 fra kl.13.30

Vi står for en lille gave 
(lægeskiltet), festligt indslag, 
bobler og kage. Tag gerne din 

familie og venner med!

Tilmelding til receptionen og 
lægeskiltet på mit.FADL

GENERALFORSAMLING 6.10.16

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

fadl kredsforening
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Underviser i anatomi og fysiologi (timelærer)

Til Fodterapeutskolen København søges en timelærer fra august 2016.
Der er tale om ialt 165 timer inkl. forberedelse og møder.  
Undervisningen ligger i dagtimerne og kan tilpasses i relation til dine 
øvrige aktiviteter og skolens planlægning.

Se hele stillingsopslaget på www.rts.dk/job. 
Ansøgningsfrist 1. juni 2016. 
Roskilde Tekniske Skole har 475 medarbejdere, udbyder erhvervsuddannelser, 
kurser og htx til 3400 årselever og har en omsætning på 375 mio. kr.
Læs om skolen, vores værdigrundlag og personalepolitik på www.rts.dk.

Roskilde Tekniske Skole 
Postboks 132 • Pulsen 10 • 4000 Roskilde • Telefon 46 300 400 • www.rts.dk

Vej & Park
Lyskrydsforvirring:
Da jeg fik at vide, at der ikke var et eneste lyssignal på Langeland 
- der udgør en hel kommune - begyndte jeg at undre mig. Hvor 
mange lyskryds er der i Hillerød Kommune, min hjemstavn? 
Hurtigt skrev jeg til kommunen for at få svar, hvorefter følgende 
korrespondance udspillede sig:

Sendt: 27. april 2016 20:22
Til: Trafik Vej og park
Emne: Antal lyskryds i Hillerød
Hej - i forbindelse med et større skoleprojekt, har jeg fået til 
opgave at finde ud af hvor mange lyskryds der er i Hillerød 
by hhv. Kommune.
Jeg tænkte om I kunne svare på dette? 
Vh
Anders Emil Schack

Kære Anders
Tak for din mail.
Din henvendelse er videresendes til vejingeniør JT
Med venlig hilsen
Administrativ medarbejder
Trafik, Vej og Park – By og Miljø

Hej Anders
Vi har registreret 31 lyskryds i Hillerød Kommune.
Du er velkommen til at vende tilbage såfremt du skal have 
yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen
JT
Vejingeniør
Trafik, Vej og Park – By og Miljø

Her begyndte jeg for alvor at undre mig? kan dette være sandt? 
31 lyskryds i hele kommunen?!

Jeg har begyndt min egen optælling, og allerede nu har den vist et tydeligt mønster: 
DET ER LØGN.  Beviset kan ses ved siden af. 

Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at underminere Hillerød Kommune, er der har et link, hvor du kan fortsætte med at markere lyskryds: 

http://www.gmapgis.com/index.htm?4tTGQR9LDu.gmp 

Kan du finde over 50, bedes du sende et bevis til mok@mok.dk, så vil din indsats blive rundhåndet belønnet. Husk at det er i hele kommunen, og ikke kun indenfor bygrænserne. 
God jagt! Kh. AE Schack
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MOK’s korte, spoiler-free, recap af Game of Thrones

Du kender godt serien. Du har i hvert fald hørt om den. Og alle dine venner snakker om 
den hele tiden. Specielt nu, hvor den nye sæson er i gang, og den objektivt sparker røv. 
Du vil egentligt gerne tale med, men du magter bare ikke at se 5 sæsoner af et eller andet 
middelaldershow med magi og drager. Det er lidt for rollespilsagtigt til dig. Du er mere 
sådan en Paradise-type.

Bare rolig, min ven, MOK har din ryg. I det følgende vil vi gennemgå enkelte emner og 
plotpointer i GoT, så du kan snakke med, når dine venner går i selvsving. Og vi vil gøre det 
helt uden at spoile noget som helst, så du kan have hele serien til gode for real.

• Mange tror, at serien foregår på det fiktive kontinent Westeros – men nej, serien 
foregår faktisk i nutidens Damaskus i Syrien.

• Historien følger den hyggelige familie Stark i deres ”Krummerne”-agtige udske-
jelser, hvor de forsøger at holde på deres 
lille borg, som alle deres naboer er vældigt 
interesserede i.

• Familiens datter Sansa Stark er forelsket i den 
iltre bad boy Joffrey, men Joffrey viser sig at 
være en værre vandal og kommer slet ikke 
godt ud af den med Sansas far Ned Stark.

• Ned Stark er en meget retskaffen mand, som 
gør alt, hvad han kan, for at holde familien 
samlet og tryg, mens han sørger for, at alt 
foregår under ordentlige forhold. Men i et 
sjældent øjeblik af kontroltab taber han ho-
vedet, da Joffrey går over stregen.

• I en herlig episode med rendyrket forvekslingskomedie prøver Stark-familiens 
udvekslingsstuderende Theon Greyjoy at få fat på de to yngste Stark-drenge, Bran 
og Rickon, så han kan lave en practical joke. Men i stedet finder han to uvildige 
bondesønner – forvirringen er total, og humoren er gevaldig!

• Halvvejs inde i serien giftes Robb Stark med sin smukke kone i afsnittet ”The Red 
Wedding,” der er benævnt sådan, fordi de begge, deres ufødte barn og Robbs vise 
mor, Catelyn Stark alle sammen får lidt mere i maven og svælget, end de kan hånd-
tere. Det bliver et rigtigt uforglemmeligt bryllup med masser af pinlige situationer 
af de til tider upassende værter.

• Sansa har svært ved at komme sig over sin tabte forelskelse, Joffrey, der har efterladt 
hende med ar i bl.a. kærligheden. Hun tages på en hyggelig road trip med hendes 
mors gamle bedste ven, Littlefinger. 
Det bliver en hæsblæsende tur, både 
i oplevelser og følelser, og den slutter 
med en ny, spirende kærlighed: Sansa 
møder den akavede og nørdede Ram-
say Bolton, der forelsker sig i hende 
på stedet. Sansa er skeptisk i starten, 
men da han viser sine glæde ved sine 
hunde, pølseret og sin familie, kan hun 
ikke sige nej.

• I den anden ende af landet følger vi 
blondinen Danaerys. Hun har svært 
ved at finde ud af kærligheden, og 
hendes bror driller hende mere, end 
hun synes godt om. Dette ændrer sig 
imidlertid, da hun møder den sporty New Zealænder Drogo, og de sammen sætter 
Danaerys bror på plads med et morsomt golden shower.

• Der er også kærligt søskendedrilleri mellem den smukke Cersei og hendes bror, 
populære Jaime Lannister, der er deres fars yndlinge og hovedstadens mest 
elskede bysbørn.

• Nordpå i landet får den uægte Stark-søn, Jon Snow, en ny ven i den forældreløse Olly. 
Olly er yngre og ser op til Jon, som han stoler på, og der er derfor store følelser på 
spil, da Olly føler, at Jon ikke holder sin aftale over for ham men lader ham hænge.

• Der er også familiedrama mellem farmand Stannis Baratheon og hans elskelige 
datter, Shireen. Shireen bliver rigtig såret, da de aftaler at tage på en hyggelig tur 
til hovedstaden, men Stannis i stedet brænder hende af.

Vi stopper for denne gang, vel vidende at du nu kan tale med, når dine venner taler om 
de nyeste politiske eller følelsesmæssige tvister i Game of Thrones.

Simon //MOKred

Kernefamilien Stark, som serien følger i tykt og tyndt.

Uskyldig, akavet stilhed mellem det 
forelskede par

Jaime trøster Cersei efter en pinlig oplevelse 
til hendes konfirmationsforberedelse.

lolz

Palindrom Pandemonium!
 
Har du nogensinde tænkt over, hvad et palindrom egentlig er for 
noget? I disse google tider har du enten tænkt over det og ved det 
af selvsagte årsager godt, eller også har du aldrig skænket det en 
tanke. Men nu har du altså muligheden for at tænke lidt over det... 
Et palindrom er et ord eller en sætning, der indeholder de samme 
bogstaver, og du skriver dem forfra eller bagfra. Det kunne fx være 
ord som kajak, Otto og regninger.
"Det er ret sejt!", tænker du måske - men det er intet i forhold til de 
sætninger, MOK har fundet fra lyriske smede landet over:

Voksne irere dividerer i en skov

Du er Freud

Korea er OK

Ret gal slagter

Kram ej øl på pløjemark

I prefer pi

Seks nøgne sirener i seng ønskes

Du titter ret tit ud

Trolde med lort

Du skal dele ret led laks ud

Kontrolregisteret siger: Lort nok

Løn er en øl

Allah lavede Valhalla

Elg udnytter ret tynd ugle

Knud sagde: Fed gasdunk

En jøde med øjne

E-dur bevæger tre gæve brude

”N” eks-iranere drukner en kurder (en arisk én)

Rå hor, fagot og afrohår

Du, Egil? Åge lo, da baronesse Nora bad Ole gå ligeud.

Poe, det fæ, kæftede op

Otte-ni rene rener i Netto

Gid da den dame så de sørens asner øse dåsemad ned ad dig

... Ja det var imponerende, hva?!
Her på falderebet får du lige et spændende fact om palindromer.
Faktisk findes der en fobi for skidtet. Det er ikke for sjov, OK?!
Ibofobi - fobi for palindromer. Pas på med at fortælle folk med denne 
lidelse, hvad de rent faktisk fejler.
red oireps nem aske og Go' eksamensperioder!

Af Jonas/MOK-red
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MOK INDSUPPLERER!
Om MOK:
MOK blev grundlagt i 1447 af tempelridderordenen ifm. faldet af Konstantinopel, 
hvor datidens største bibliotek brændte ned, og titusindvis uvurderlige skriftruller 
med billeder af søde katte gik til grunde. I 1455 revolutionerede Gutenberg det 
skrevne ord ved at trykke bibelen for første gang; men få ved, at Gutenberg inden 
da havde brugt sin trykpresse til at trykke de første 56.320 udgaver af MOK. De 
næste 500 år gik med stadig og rolig distribution af søde kattebilleder til hele den 
læsende verden. I 1950 opfandt MOK internettet, bikinien, comic sans og Fiat Punto, 
for at kunne nå hurtigere og nemmere ud til et bredere publikum. Det var også i denne 
periode, at MOK begyndte at skrive om andet og mere end katte.

MOK er nu en af medicinstudiet på KU's otte ledende studenterdrevne publikationer 
(impact factor 1337). Vi udkommer i 27 lande, på 86 sprog. Vi udkommer også på 
world wide web. Og på bånd. MOK er den vestlige verdens primære informationskilde 
inden for internationale nyheder, politik, finans, videnskab, og teknologi, samt brud-
fladerne imellem dem. 

Om dig:
- Du har en bachelor i oldgræsk
- Du har interesse for højenergipartikelfysik
- Du har lyst til at skrive MOK
- Du skal kunne 9-fingersystem
- Du kommer fra en god familie
- Du kan komme på MOK om mandagen
- Du kan dokumentere stamtræ minimum
   fire generationer tilbage
- Du har basale våbenfærdigheder
- Du er modstandsdygtig
- Du har endnu ikke gjort dig skyldig i krigsforbrydelser
- Du har en udpræget tolerance for comic sans

Hvis du tror, at du har det, der skal til, 
så send en ansøgning (med billede, gerne 
af kat) til mok@mok.dk.

M
AG

IC M
O

K

TRADITIONELLE KØNSROLLER!!

TOTAL VERDENSDOMIAVNANS

Den vigtigste side i hele bladet


