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MOK UDKOMMER
MR MÅNEDSMÅDE SE S. 5
PIPPI FOREDRAG SE S. 4  
SIMON SPISER LÆKKERT MED LÆKKER DAME

69 - SE PROGRAM I BLADET
DEADLINE TIL JODANSØGNING SE S. 9 
EORTA KURSUS SE S. 4 

69 - SE PROGRAM I BLADET
PUFF DEADLINES SE S. 5 
TOM BARNABY GÆSTER KLUBBEN

69 - SE PROGRAM I BLADET - SEJT, IKKE? 
DIF'FEN GÆSTER KLUBBEN
ANDREA BLIVER AKUT FULD 15.01

WRAWRAAAA AAAARH, GYLPE-GYLPE, 
WRAAAA. SPYT. HOST. SLURK AF COLA. 
HVOR ER DER PIZZA? RING TIL PIZZA HUT OG 
SPØRG OM DE HAR DOMINOS PIZZA. 

MOK DEADLINE KL. 12:00
SAKS FOREDRAG SE S. 6 
VI FORVENTER VORES 12. SEMESTERESBOYS 
TILBAGE PÅ REDAKTIONEN!

SØHNKS MÅNEDSMØDE SE S. 6 
SPLAS FOREDRAG SE S. 6 
MO SKAL PÅ EPIC VEGE-SUSHI RESTAURANT

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

Andrea
MoAnders

Jeg er en fucking
grim kage.

SofieJohan
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Velkommen til den 8. udgave af 
den 49. årgang af MOK.
Der er sket store sager i ugens løb, som vi vil hjælpe dig med at forholde dig til, så du kan bruge den dyrebare kapacitet af dine hjerneceller på at kapere plottwists i Bedrag, Den Store 
Bagedyst eller Isaks forvirrede seksualitet i den pågående sæson af SKAM (okay, du bliver nok kun mere forvirret af denne tekst).

Hvad er det mest spændende, der foregår lige nu? Det er præsidentvalget i USA. Det kan godt være, du ikke følger med i det, men det gør denne MOK-redaktør, og tro ham; du går ikke 
glip af noget. Hvis man læser de største medier herhjemme og i udlandet, får man hurtigt indtryk af, at Hillary er landets og især minoriteternes og kvindernes frelser, og at man skal 
stemme på hende, hvis man ikke er en nynazistisk idiot. For Trump (meget morsomt kaldt ”Drumpf”, fordi den tolerante, amerikanske venstrefløj åbenbart synes det er sjovt at gøre grin 
med etnisk-lydende navne) udlægges som at være Hitler op ad dage blot med en mere uansvarlig økonomisk politik.
Sandheden ligger ikke et sted derimellem. De har ret i forhold til Trump, men det har de godt nok ikke i forhold til Hillary. Hvis man følger med i WikiLeaks mails, finder man hurtigt ud af, 
at de amerikanske medier er i lommen på Hillarys kampagne (tro ikke fejlagtigt, at hun selv er herre over den), og at hun ikke giver særligt meget for hverken den almindelige amerikaner, 
kvinder eller de minoriteter, som man bliver bildt ind, hun støtter. I virkeligheden får hendes lækkede emails hende mest til at fremstå som en marionetdukke i kæmpevirksomhedernes vold.
Altså består valget derovre af en løgnagtig kvinde uden egen agenda og en sindssyg, asocial forretningsmand. Det kan faktisk opsummeres i det flg. Billede:

Vi går altså en spændende fremtid i møde.
Men det er altså ikke det eneste, der rykker. Det kan godt være det er gået din næse forbi, men netop i dag er det præcis 77 år 
siden, at det første sæt nylon-strømper blev sat til salg. Tænk dig! I over trekvart århundrede har kvinder (og mænd, bevares) kunne 
dække alt fra leverpletter til blodspængninger med en let og luftig lille buks til crus og genus - genialt! Men for pokker - det har 
så også været 77 år med evig frygt for at få den midste lille rift i strømpen. Ja, for alle ved jo, at der er NO SUCH THING AS en 
"lille rift" i et par nylonstrømper. Skalaen går fra "lille rift" til fuld vertikal flænsning uden så meget som en advarsel. 
Riiiissstttzzzch, siger det bare!
Ja, og så står man der og er egentlig på vej til svigermors runde fødselsdag iført lidt for små stilletter og 
meget for stram cocktail-kjole og pis og lort og fuck. 

Man er lidt pinlig, men ok, fundraiseren stak lidt af, og det er ingen skam at have drukket lidt for meget. 
Det er jo Danmark for pokker! Det kompliceres måske lidt af, at man stadig høj på den euforiske stemning fra aftenens fest (og overdosisagtige niveauer af narkotika 
i blodet) beslutter sig for at fri til ens kæreste. Men ok, hvis man alligevel skal fri, bør man sgu gå all in.
Og intet siger ”Jeg elsker dig” som at tage den kjole på, hun bar til den fest, hvor du faldt for hende. Det virker måske bedst, hvis man ikke er en 93-kilos dreng, men det kan også 
vise æstetisk modenhed at turde bære sådan en alt for tætsiddende, lilla sag.
Timingen skal dog være rigtig, for hvis man gør det med det samme, har folk endnu ikke vænnet sig til, at der sidder en halvkvabset fyr i en uhyrlighed af en ugerning mod selve konceptet 
’mode’.

Lidt af det smukke ved frieriet risikerer at gå tabt.
Det er meget lig det, at magien ved den første folkeskole-kærlighed MEGET hurtigt kan gå hen og gå direkte i vasken, når en 
15årig piges udkårne 15årige psudeo- kæreste, bliver fundet af pågældende 15-årige pige i afsides busk i Søndermarken med 
anden 15årig klassekammeratinde, som af uransagelige årsager er iklædt hverken bluse eller søstersoliadritet. Akut VVS-arbejde 
tiltrængt for at hive den magi op af vandlåsen igen. ...ikke at jeg taler af personlig erfaring. ...eller... Nå, men altså. Young love 
er noget tarveligt noget, men old love er ikke meget bedre. 

Der er al den samme følelsesforvirring, men nu tilsat impotens og hængende, atrofisk hud. Ja, eneste vej frem må vel nok være en 
ung/gammel-kombiløsning.

Og sådan går det jo desværre med mange ægteskaber. Tiden går, og manden bliver impotent og slasket, mens kvinden kun bliver slasket. Passionen forsvinder 
i takt med spændstigheden, og til sidst kan hverken Viagra eller porno hjælpe undervejs.
I den situation bør du udnytte den moderne verdens mangfoldige muligheder og lave ovennævnte ung/gammel-kombiløsning:
Du installerer det mobile operativsystem TAILS på en USB sammen med den anynome TOR-browser, og så sætter du dig på en offentlig café med gratis Wifi 
uden registrering. Så finder du et access-point til darknet og den nuværende udgave af The Silk Road og køber en sød, ung pige. Både din kone og dig er 
gamle, så hun eller han vil forstå - og sandsynligvis være ok med det eller i værste fald ligeglad, for man holder hurtigt op med at give en fuck for ting, når 
man bliver gammel.

Hvis din nyerhvervede elsker bliver ensom, gentager du ovenstående og køber dennes bror/søster også.
Således kan man jo købe sig til mange glæder her i livet. Du kan købe gameboyspil, chokoladeknapper og små vovser i vinduer. Du kan faktisk nok købe dig 
ganske lykkelig. Uha, eller også kan du komme til at dumme dig noget så gevaldigt. På dagens redaktion indeholder samlingen af værste fejlkøb blandt andet en dårlig yoyo, en kæreste 
og 1700 frankfurtere. Ærgeligt, ærgeligt. Hvor der handles, der spildes – og bare det dog ikke er rødvin på ægte tæpper, så går handlen sikkert fint igennem. Ja, og nu hvor du selv nævner 
det, så har jeg faktisk en helt ustyrlig lyst til rødvin. Der står en bag-in-a-box ovre på hylden ved siden af mig, og jeg er lige dele tiltrukket og frastødt af den. På den ene side er der jo reelt 
en chance for, at indholdet er lækkert og vino’et – men på den anden side, så har den stået ubevogtet på MOK, så der er nok væsentligt større helbredsrisiko forbundet med indtagelse 

af den end oddsene for at få lækre bordeaux’e dråber. 

Der er i grunden mange ting med hæftige helbredsrisikoer lige her tæt omkring mig. Tag for eksempel bare 

denne patient her. Den har clostridium difficile og er immunsupprimeret. Der er faktisk ingen god eller rimelig forklaring på, hvorfor den i det hele taget er her uden for 
hospita- let. Jeg bliver sandsynligvis fyret, når hospitalsledelsen opdager, at der mangler en patient. Så det vil sige aldrig. No worries. Men det var vist lidt af en tangent. Pointen er, at 
når man tager et svært inficeret patient i kritisk tilstand med sig hjem i sin hvide varevogn fra '93 med falske nummerplader, så skal man sørge for at have airconditionen tændt, for ellers 
risikerer man at blive dødssyg. Men hvis man vil imponere ens barns venner i børnehaven med at være sej læge, så er det altså bare lettere, når man har noget med, man kan vise frem.

Og en kakektisk, terminal patient gør mere indtryk på en flok særligt sensitive, letpåvirkelige børn end dette forsøg på en historie gør på dig. ...men ikke desto mindre, så har vi da prøvet 
at give dig noget at fordrive tiden med – og kan du så tage og komme ud fra det toilet! Der er faktisk også andre, der skal lave nummer to i dag..

Kærlig hilsen
Mo & Simon / MOK - lidt endnu
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 KOMMENDE ARRANGEMENTER I AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale. 
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste eft-
erårets arrangementer. 

Her er efterårets kommende arrangementer og kurser:

Torsdag den 3. November 17-19 - AKS generalforsamling 

Alle kardiologiinteresserede studerende bydes velkommen til AKS’s generalforsamling 2016. 
Udover valg til bestyrelsen vil der være kage, rødvin og hyggelig stemning. 

Ekko-kardiografi kursus 
Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital i 
samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring. Vi 
er ved at fastsætte endelig  dato for kurset, og vi poster Facebook event og i MOK når der 
åbnes for tilmelding. 
Kurset kræver medlemskab af AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for Studer-
ende" for indmeldelse.

Tirsdag den 6. December kl 16-19 - Kursus i Praktisk Kardiologi.
Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte 
tilstande og behandling af disse.  Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesvigt og 
farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt andre 
der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
 Kurset afholdes tirsdag den 6. December kl 16-19 i lokale 41.0.01 i pavillonen på Panum. 
Lokale oplyses senere.  Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv 
Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus 
I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer 
godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.  
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke medlemsskab. 
 
Onsdag den 4. Januar kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG! 
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i 
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for 
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes onsdag den 4. Januar kl 17-20 i 
lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - 
Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Tirsdag den 10. Januar kl 17-20. EKG II – Kursus i avanceret EKG tolkning. 
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er således 
yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en genopfrisker 
eller er ekstra nysgerrige! Kurset afholdes torsdag den 10. Januar kl 17-20 i lokale 41.0.01 i 
pavilion. Kurset kræver medlemsskab af  AKS,  se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi 
for Studerende" for indmeldelse. 
Se event på Facebook 

Vi håber på at se dig!
Møs fra AKS

Skud ud fra Bamsehospitalet og Sund Krop! 
Semesteret er godt i gang, ligeledes er bamsehospitalet og Sund Krop! 
Vi havde et super månedsmøde, med foredrag i børnepædiatri af Marianne Skov. Der var 
kage, kaffe, frugt mere kage og spørgsmål. 

Husk endelig at tilmelde jer Bamsehospitalet på Panum d. 2. november allerede nu! I kan 
finde tilmeldings linket på vores facebook side: Bamsehospitalet & SundKrop, København. 
Eventet hedder Bamsehospitalet på Panum. 
Husk det ikke er nok kun at tilmelde sig facebook eventet :-) 
Man er mere end velkomne til at tage med, trods man ikke har været med før. 
Man kan sagtens deltage selvom det kun er nogle timer man kan hjælpe.

Kunne du tænke dig at arbejde mere fagtligt igennem leg, med ældre børn, er Sund Krop 
måske noget for dig!
Der er følgende opkommende Sund Krop arrangementer: 

11 november klokken 10:00 - 14:00 
23 november klokken 08:00 - 12:00 

Håber vi ses! 
Store bamsekram fra styregruppen! 

EORTAS KURSUS I BASAL EKG – VOL. 1

Vil du lære at tolke et EKG? Eller vil du bare genopfriske din viden og den systematiske 
tilgang til EKG-analyse? Eller er du måske lige startet på 4. sem og vil være hardcore til 
EKG og tyvstarte før din læsemakker?

Uanset hvad årsagen er så kom med når Eorta inviterer til kursus i basal EKG d. 27. okbtober 
kl. 17-20 (lokale følger), hvor Sebastian Wiberg, læge og Ph.D fra Kardiologisk Afdeling 
på Rigshospitalet, vil lægge vejen forbi Panum og afholde et teori-og casebaseret kursus 
og gøre os alle sammen til eksperter i EKG. 

Kurset henvender sig til alle (især for bachelor-studerende) og er gratis for medlemmer, 
så hvis du endnu ikke er medlem af Eorta så fortvivl ej, for det tager kun 2 sek.! Det eneste 
du skal gøre er at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 2115
Konto nr: 8977979979

PIPPI
Så er det tid til et dejligt efterårs-foredrag med PIPPI :) Og vi glæder os! Denne gang vil 
det handle om børnekardiologi. 

Læge og PhD-studerende Anne-Sophie Sillesen ved Hjertemedicinsk Afd. Herlev og 
Gentofte Hospital, kommer og holder oplæg for os allesammen. Hun er med i projektet 
Copenhagen Baby Heart Study som hun vil fortælle om. 
( https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02753348 )

Ydermere vil oplægget indeholde et overblik over typiske medfødte hjertesygdomme 
samt præsentation af cases. 

Som altid vil vi gerne gøre det så hyggeligt som muligt med dejligt sødt til ganen og 
varme drikke. 
Vi håber på at se så mange af Jer som muligt, så sving forbi med 
din læsemakker under armen :)

Hvor: Lokale 21.2.26
Hvornår: Onsdag d. 26. oktober kl. 16.30
Vi ses!!

Pusterummet har fået en hjemmeside! 
I Pusterummet vil i meget gerne forbedre studiemiljøet og trivslen på SUND samt fore-
bygge stress blandt studerende. 

Derfor har vi lavet en hjemmeside, der gør det endnu lettere for dig at:

1) Få et overblik over hvilke gode og gratis muligheder du har for at få hjælp, mens du 
er studerende.
2) Finde spændende workshops og arrangementer hos os, Studenterrådgivningen og 
Studievejledningen.
3) Lære mere om mentorordningen og skrive dig op, så du får en reminder, når tilmeld-
ingen åbner igen. 
4) Lære mere om Pusterummet

Kig forbi :)
www.pusterummet-sund.dk

BLIV UDDANNET SEXPERT hos Sexekspressen!
Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse 
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og 
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde 
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det 
sjovt undervejs! 

Kom også forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:

TORSDAG D. 3. NOVEMBER KL. 17.00 
i Studenterhuset ved Panum 

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle 
semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst. 

BLIV UDDANNET på vores Actiondag:

LØRDAG D. 19. NOVEMBER KL. 09.30
i Studenterhuset på Panum, event på Facebook følger, så følg med i MOK.

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

hvor du angiver dit KU-bruger navn(eks. abc123) i beskeden til modtageren og derefter 
sender en e-mail til eortagruppen@gmail.com eller en besked til vores facebookside 
"Eorta", hvor du blot gør opmærksom på din tilmelding.

Da der er et begrænset antal pladser på kurset, er det først-til-mølle princippet der gælder 
mht. tilmelding! Så skynd dig at få fat på din billet (gratis) her: 

https://billetto.dk/da/events/eortas-kursus-i-basal-ekg-vol-1 

Vi vil som altid sørge for en masse frugt og lækkert til ganen. 

Tid: d. 27. okbtober kl. 17-20
Sted: Lokale følger (hold øje med MOK eller find eventet på facebook)

Vi glæder os til at se dig,
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Forskningsår i KOL og Astma på Bispebjerg Hospital

Vi søger to medicinstuderende til 6 måneders forskning, start 1. februar 2017. Fuldt 
finansieret (10.000 kr/mdr).
Vi undersøger om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet 
er associeret med en højere risiko for genindlæggelser sammenlignet med patienter der 
ikke har forhøjet eosinofil tal. Datamaterialet kommer fra registre, journaler og databaser, 
hvor du vil tage del i dataindsamlingen. Data indtastning forventes med at være færdigt 
31. april 2017. Herefter følger artikelskrivning.   
Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forsknings-
metoder, herunder registerforskning og retrospektive kohorte studier. Du vil få dit eget 
emne at arbejde med, som skal resultere i en videnskabelig publikation, hvor du har 
førsteforfatterskab. Der er mulighed for deltagelse i videnskabelige kongresser.

Projektansvarlig: Ajmal Jabarkhil, læge, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg 
Hospital 
Mail: ajmal.jabarkhil.01@regionh.dk
Overordnet projektansvarlig: Celeste Porsbjerg, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.  
Ansøgning pr. mail inden 20 oktober 2016.  Efterfølgende holdes samtaler.

Forskning inden for simulationsbaseret træning af otoskopi

Formålet med projektet er udvikle, validere og implementere evidensbaseret simulations-
baseret træning i systematisk otoskopi med gentagen træning og feedback til der opnås 
det nødvendige kompetenceniveau. 

Du vil som forskningsårsstuderende være med til at udvikle og forske i simulationsbaseret 
træning af otoskopi med udgangspunkt i denne nye simulator. Du vil få praktisk erfaring 
med dataindsamling og forskellig forskningsmetodologi.

Vi forventer at du har interesse inden for øre-, næse- og halssygdomme, simulation og 
har lyst til at være en aktiv del af et projekt som du selv får stor indflydelse på. Vi forventer 
at du i gennemsnit arbejder 37 timer/uge på projektet. Finansieret projekt (10.000 kr./
måned). Mulighed for konferencer og vi forventer mindst en publikation med dig som 
førsteforfatter.

Vi søger en studerende til forskningsår eller forskningssemester. Opstart februar 2017.

Steven Andersen, læge, ph.d.
Postdoc, CAMES & ØNH Klinik, RH. stevenarild@gmail.com

Jacob Melchiors, afdelingslæge, klinisk lektor, Ph.d.-stud., CAMES & ØNH Klinik, RH. jacob.
melchiors@gmail.com
Send ansøgning og CV til stevenarild@gmail.com senest 28/10 kl. 12.

Forskning inden for simulationsbaseret træning af otoskopi

Formålet med projektet er udvikle, validere og implementere evidensbaseret simulations-
baseret træning i systematisk otoskopi med gentagen træning og feedback til der opnås 
det nødvendige kompetenceniveau. 

Du vil som forskningsårsstuderende være med til at udvikle og forske i simulationsbaseret 
træning af otoskopi med udgangspunkt i denne nye simulator. Du vil få praktisk erfaring 
med dataindsamling og forskellig forskningsmetodologi.

Vi forventer at du har interesse inden for øre-, næse- og halssygdomme, simulation og 
har lyst til at være en aktiv del af et projekt som du selv får stor indflydelse på. Vi forventer 
at du i gennemsnit arbejder 37 timer/uge på projektet. Finansieret projekt (10.000 kr./
måned). Mulighed for konferencer og vi forventer mindst en publikation med dig som 
førsteforfatter.

Vi søger en studerende til forskningsår eller forskningssemester. Opstart februar 2017.

Steven Andersen, læge, ph.d.
Postdoc, CAMES & ØNH Klinik, RH. stevenarild@gmail.com

Jacob Melchiors, afdelingslæge, klinisk lektor, Ph.d.-stud., CAMES & ØNH Klinik, RH. jacob.
melchiors@gmail.com
Send ansøgning og CV til stevenarild@gmail.com senest 28/10 kl. 12.

Indkaldelse til generalforsamling i SIMS
Mandag d. 7 november holder den idrætsmedicinske basisgruppe (SIMS) generalforsam-
ling. Generalforsamlingen vil foregå i 42.1.01 – pavillionen. Mere information kan findes 
på eventet under vores facebook side ”(SIMS) studerendes idrætsmedicinske selskab”.
Der vil først være en 1 times månedsmøde hvor fx ideer til kommende foredrag diskuteres. 
Herefter vil dagsordenen være som følger:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Man behøver ikke at være medlem af SIMS for at deltage i hverken månedsmødet eller 
generalforsamlingen, så hiv din læsemakker med og hør, hvad der foregår i SIMS!

Invitation
Studentermenigheden i  København kan som Danmarks ældste 

studentermenighed fejre sit 50 års jubilæum i 2016.
I den anledning er det os en stor glæde at kunne indbyde dig/jer til 

jubilæumsfejring fredag d. 11. november 2016.

 Program: 
12.15 Festgudstjeneste i Trinitatis Kirke,
 liturg: studenterpræst i Indre By Stefan Lamhauge Hansen, 
 prædikant: biskop Peter Skov-Jakobsen.
13.15  Festreception* med mad, vin, festtaler og musik ved SymfUni
 i Rundetårns Bibliotekssal.
15.00  Festsamtale mellem Peter Aalbæk Jensen og Henrik Dahl om 
 ”Dannelse og fællesskab 2016” i Rundetårns Bibliotekssal.
19.00 Festbanket** med dans, DJ og Teobar i Trinitatis Sognehus.

NB. Tilmelding til receptionen* sker pr. mail til katja@smikbh.dk senest d. 1.novem-
ber. Tilmelding til festbanketten** sker ved indbetaling af 130 kr. pr. kuvert med 
tydelig angivelse af navn og mærket ”Jub16” til Lån og Spar Bank, reg.nr. 0400, 
kontonr.: 4021034083 senest d. 1. november.
Kuvertprisen er eksklusiv drikkevarer, som kan købes på stedet til rimelige priser.
 
Se mere om SMiK’s aktiviteter på vores Facebookside  https://www.facebook.
com/smikbh/

Eller i det trykte semesterprogram, 
som kan findes ved Studenterpræstens 
kontor
Lokale 15. 2. 1 
Studentermenigheden i København 

Månedsmøde i MedicinerRådet d. 26. Okt. 2016 kl. 17.  
Kære Mediciner!  

Du inviteres til MedicinerRådets  oktobersmånedsmøde!  Det kommer til at foregå på 
Studenterhusets 1. sal i vores lokaler. Det bliver et spændende møde, hvor igen skal 
diskutere konsekvenserne af besparelser på SUND, og hvordan vi som studerende kan 
prioritere besparelserne, så de rammer os mindst muligt. Endvidere skal vi tale om det 
nyligt kommende univalg, og en masse andet! Alle er velkomne - uanset semester og 
erfaring med studenterpolitik. Vel mødt! 
 
Dagsorden:  

1. Formalia.
2.Tilbagemelding fra semestrene.
3. Tilbagemelding fra udvalg.  
4.Studienævnet: Besparelser, klinisk socialmedicin., 
Studievejledningen., Eksamensstatistik. 
5. UNIVALG. 
6.IKMs rejsehold. 
7. Studenterpuljen. 
8. Nationalt MR. 
9. Nyt fra StudenterRådet. 
10. Nyt fra SundRådet. 
11. Julefrokost. 
12. Meddelelser.
13. Eventuelt. 

MOK præsenterer:

LAMA-KATTEN!! <3 <3

Jeg elsker umti-umti musik!
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PRIVATØKONOMI V. 
LÆGERNES BANK
Kom til oplæg om privatøkonomi hos Læger-
nes Bank, Dirch Passers Alle 76, 2000 Fre-
deriksberg (lige ved Flintholm station) 

den 15.november 2016 kl. 17.00 til 20.00 

Der bliver serveret sandwich, vand, the og 
kaffe. Tilmeld dig på mit.fadl.dk

Du kan bl.a. høre om:

· Budgetlægning, hvorfor er det en god idé?
· Dig og din bank – hvordan bliver jeg en 

attraktiv/kreditværdig kunde?
· Opsparing eller lån – hvad skal jeg 
være opmærksom på?
· Hvad koster et billån?
· Lidt om SKAT 
· Tilbagebetaling af SU eller andre 
alternativer?
Din pension hos Lægernes Pension

Vi ser frem til et godt arrangement!

NB! BEGRÆNSET PLADSER.

Vidste du, at du som noget nyt får en 
gratis lægeansvarsforsikring, når du 
er medlem af FADL? 

Forsikringen dækker dig, hvis du 
bliver gjort ansvarlig for lægelig 
rådgivning eller behandling, og den 
dækker både i din fritid og i dit 
arbejde som FADL-vagt.  

Det er Lægeforeningen og FADL, der 
tilbyder forsikringen som led i 
samarbejdet mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen på 
fadl.dk/laegeansvar

FADL PÅ SAGEN
Lægevikarhold modtager efterbetaling på 220.000 kr. 

Kontakt FADL, hvis du er i tvivl, om du får de rigti-
ge tillæg. FADL har netop skaffet efterbetaling på 
220.000 kr. til et stort hold deltidsansatte læge-
vikarer, der ikke fik korrekt overarbejdstillæg efter 
overenskomsten.

Årsagen til fejlen var ikke uvilje på det psykiatriske 
center. Ledelsen kunne blot ikke finde rundt i FADLs 
lægevikaroverenskomst. Problemet blev løst i dialog 
og fredsommelighed.

Aflønning af lægestuderende, der er deltidsansatte 
og ansatte til enkeltstående vagter, er en kompli-
ceret affære for de enkelte afdelinger. Fuldtids-
ansættelser giver sig selv, men tilkald- og deltids-
ansættelse kræver et dybere kendskab til FADLs 
overenskomst. I denne sag glemte ledelsen at betale 
de deltidsansatte studerende overarbejdstillæg på 
50 pct. oven i grundlønnen efter 7,4 timers arbejde 
pr. vagt.

FADL på sagen

Sagen er et godt eksempel på, at FADL hjælper 
både medlemmer og arbejdsgiverne på sygehuse. 
Da de lægestuderende tog kontakt til os i FADL, blev 
vi mødt af en samarbejdsvillig afdeling. Ledelsen var 
klar over, at det er dyrt for arbejdsgiveren at bryde 
en overenskomst.

Medlemmerne modtager nu deres efterbetaling på 
220.000 kr., og fremover får de korrekt løn. Hvis ef-
terbetalingen betyder, at medlemmer kommer over 
SU-grænsen, indsætter arbejdsgiveren det oversky-
dende beløb på en ratepension eller et supplerende 
indskud i Lægernes Pension.

Holdet er i dag deltidsansat og får holdleder-, hold- 
og bagvagtstillæg.

I et godt samarbejde fandt medlemmerne, sygehu-
set og FADL en 
god løsning.

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING

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

Kursus i luftvejshåndtering
Kunne du tænke dig at lære hvordan man sikrer frie luftveje i alverdens situationer? Og 
kunne du tænke dig at lære at intubere på rigtige mennesker?

Så er dette lige noget for dig, da dette kursus gennemgår de forskellige procedurer, som 
er relevante i håndteringen af patienters luftveje både elektivt og i akutte situationer. 

Kurset er både teoretisk og praktisk, men vægter den praktiske erfaring højest. Derfor 
starter kurset ud med en teoretisk gennemgang, inden vi bevæger os ned til dissektions-
salen, hvor den praktiske erfaring opbygges. Her er der mulighed for hands-on at lære 
eller skærpe sine færdigheder i  håndtering af luftvejene ved at udføre procedurerne på 
dissektionssalens donationsmateriale. 

På kurset vil du opnå erfaring med følgende procedurer:

• Håndgreb til skabelse og evt. vedligeholdelse af frie luftveje
• Anlæggelse af tungeholder og nasal airway
• Anlæggelse af larynxmaske og intubationslarynxmaske
• Traditionel intubation
• Intubation med moderne teknologiske hjælpemidler

Under kurset vil der desuden blive serveret aftensmad og drikkelse. 

Kurset koster 100 kr.

Tid og sted:
Torsdag d. 10/11 kl. 16.00 til 20.30 (se nærmere info om lokale på Facebook eventet)

Tilmelding sker via vores hjemmeside, sats-kbh.dk, og der kan findes mere info om kurset 
på vores event på Facebook.

Vi håber på at se lige netop dig!
Ved spørgsmål, kontakt os endelig på Facebook eller mail.

Akut uddannelsesaften
Ved du hvordan akutpersonale uddannes idag? Mener du der bør sættes spørgsmålstegn 
ved flere elementer?

Vi har inviteret PhD i psykologi og forskningsleder på CAMES Peter Deickmann, Martin 
Matzen som står for uddannelsen af ambulancepersonale i Region Sjælland samt Patrik 
Nyström som er en helt særlig gæst, da han kommer fra Finland og vil fortælle om den 
alternative finske uddannelsesmodel for akutpersonale.

Der vil være lagt op til debat omkring, hvordan akutpersonale uddannes. 

Kom, lyt og find meget gerne alle de kritiske spørgsmål frem fra gemmerne- For sjældent 
er en så kompetent trio samlet om dette vigtige fokus sammen med os i SATS.

Tid og sted:
31. Oktober kl. 16.30 – 18.30 i Victor Haderup Auditoriet.

Alle sundhedsfaglige med interesse indenfor det præhospitale område er velkomne - det 
er gratis at deltage.

Aftenens program:
• 16.30-17.00: Inledning ved Peter Dieckmann
• 17.00-17.30: Finlands akutmodel ved Patrik Nyström
• 17.30-17.50: Pause med forfriskninger
• 17.50-18.20: Dansk ambulanceuddannelse ved Martin Matzen
• 18.20-18.30: Åben debat om akutuddannelse

Akutte hilsener fra SATS.

Nyt fra basisgruppen SØNHKS
Indkaldelse til generalforsamling og månedsmøde
Tirsdag den 1. november fra klokken 17 afholder Studerendes Øre-Næse-Hals-Kirurgiske 
Selskab månedsmøde med crash course om ØNH-relevante suturteknikker, efterfulgt af 
generalforsamling. Det hele foregår i vores lokaler på 1. sal i studenterhuset. Program-
met er som følger:

Kl. 17-18 Månedsmøde 
Kl. 18-19 Crash course om sutur 
Kl. 19-20 Generalforsamling med mad og øl

Kursus i Øre, Næse, Hals- og Plastikkirurgi!
Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? 
Onsdag den 7. december klokken 17 afholder SØNHKS det populære hands-on kursus i 
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. 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.

Pris: 100 kr. inkl. forplejning!
Antal deltagere: 16 studerende.

Tilmeldingen åbner onsdag den 23. november på vores hjemmeside,www.soenhks.dk, 
og foregår efter først til mølle-princippet. 
Tilmeldingen lukker når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Her efter bliver der udsendt 
en mail om mødested og yderligere informationer til de heldige deltagere.

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

Med venlig hilsen
Os i Studerendes Øre-Næse-Hals-kirurgiske Selskab

SAMS foredrag ved hospitalspræst Christian Busch
(ja, det er ham fra TPK!)

Tirsdag d. 25. oktober kl. 17:00 i lok. 29.01.30 på Panum inviterer SAMS til foredraget 
”Fra Maude til X factor – Fremtidens patienter – hvordan klarer de belastninger?” Det 
bliver super spændende!

Foredraget vil uddybe følgende antagelser: 
• Den største ”synd” for det sen-moderne menneske er at benægte sine følelser. 
• Fremtidens patienter benytter følelserne til at mærke om den behandling patienten 
tilbydes er rigtig for ham eller hende. 
• For fremtidens patienter er sygdom ikke ”skæbnens luner”, men noget, der ødelægger 
deres planer. 
• Hvordan mestrer det sen-moderne menneske kriser – set i forhold til tidligere epokers 
mestringsstrategi? 

Vi glæder os til at se jer! Find meget mere information på vores facebookgruppe ”SAMS 
København”

Praktikant i Troperne
Kunne du og din læsemakker godt tænke jer en pause fra bøgerne til foråret? 
Så får I her en unik mulighed! Vi har fået to pladser til foråret på vores nye hospital i Uganda.

• Buliisa General Hospital, Uganda: 2 pladser i perioden feb-apr.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om 
hospitalet på podio.com. For at få et login skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunk-
tet have bestået 8. semester. Man betaler et gebyr til PIT på 
1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse 
udfylder en rapport om sit ophold.
Ansøgning er først til mølle. For at kunne blive udsendt skal 
man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus 
som bliver afholdt i København 12.-13. nov.

For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@
gmail.com med emnefeltet ”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn, telefon-
nummer, emailadresse og adresse samt angivelse af semestertrin. Hvis du har deltaget i 
PITs weekendkursus i tropemedcin eller et lignende kursus, skal dette anføres. Motiveret 
ansøgning er ej nødvendig. 

SPLAS inviterer til spændende oplæg om
ANSIGTSKIRURGI
Kunne du godt tænke dig, at høre mere om hvad en plastik-
kirurg laver? Går du og drømmer om at blive plastikkirurg? 
Eller vil du bare gerne høre et super fedt foredrag? 
Så kom forbi tirsdag d 1/11 og hør Magnus Avnstorp, læge 
fra plastikkirurgisk afd. på Roskilde Sygehus, fortælle om, 
hvad han laver i sin hverdag som plastikkirurg! Ikke nok 
med, at Magnus er læge på Roskilde Sygehus, så er han også 
tidligere øre-næse-hals læge fra Rigshospitalet. 

Han vil fortælle alle Jer om de fantastiske indgreb, der er lapplastikker i ansigtet. Uden at 
afsløre for meget på forhånd, så drejer det sig om, at man forskyder en lap i et naboliggende 
område på en bestemt måde, så man opnår den mest optimale dækning af hud efter 
udskæring. Vil du høre mere? Så kom til foredraget!

Desuden vil Magnus Avnstorp fortælle om livsvigtige operationer hos cancerpatienter. 
Der kan være tale om modermærkekræft, som der også findes forskellige typer af. Magnus 
vil berøre dette, og fortælle Jer, hvad en plastikkirurgs rolle er i denne type operationer. 
Kom og hør mere!

Hos SPLAS lægger vi ud med at snakke lidt om, hvad vi planlægger af kurser og foredrag 
i den nærmeste fremtid. Vi håber og ønsker som altid, at I kommer forbi til lidt lækkerier 
til ganen og forhåbentlig bliver klogere på plastikkirurgi!

Oplægget løber af stablen i lokale 29.01.30 auditorium (ved tandlægerne) kl. 16.30, 
tirsdag d 1/11. 
Vi glæder os til at se dig, SPLAS.

Basisgrupper
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PRIVATØKONOMI V. 
LÆGERNES BANK
Kom til oplæg om privatøkonomi hos Læger-
nes Bank, Dirch Passers Alle 76, 2000 Fre-
deriksberg (lige ved Flintholm station) 

den 15.november 2016 kl. 17.00 til 20.00 

Der bliver serveret sandwich, vand, the og 
kaffe. Tilmeld dig på mit.fadl.dk

Du kan bl.a. høre om:

· Budgetlægning, hvorfor er det en god idé?
· Dig og din bank – hvordan bliver jeg en 

attraktiv/kreditværdig kunde?
· Opsparing eller lån – hvad skal jeg 
være opmærksom på?
· Hvad koster et billån?
· Lidt om SKAT 
· Tilbagebetaling af SU eller andre 
alternativer?
Din pension hos Lægernes Pension

Vi ser frem til et godt arrangement!

NB! BEGRÆNSET PLADSER.

Vidste du, at du som noget nyt får en 
gratis lægeansvarsforsikring, når du 
er medlem af FADL? 

Forsikringen dækker dig, hvis du 
bliver gjort ansvarlig for lægelig 
rådgivning eller behandling, og den 
dækker både i din fritid og i dit 
arbejde som FADL-vagt.  

Det er Lægeforeningen og FADL, der 
tilbyder forsikringen som led i 
samarbejdet mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen på 
fadl.dk/laegeansvar

FADL PÅ SAGEN
Lægevikarhold modtager efterbetaling på 220.000 kr. 

Kontakt FADL, hvis du er i tvivl, om du får de rigti-
ge tillæg. FADL har netop skaffet efterbetaling på 
220.000 kr. til et stort hold deltidsansatte læge-
vikarer, der ikke fik korrekt overarbejdstillæg efter 
overenskomsten.

Årsagen til fejlen var ikke uvilje på det psykiatriske 
center. Ledelsen kunne blot ikke finde rundt i FADLs 
lægevikaroverenskomst. Problemet blev løst i dialog 
og fredsommelighed.

Aflønning af lægestuderende, der er deltidsansatte 
og ansatte til enkeltstående vagter, er en kompli-
ceret affære for de enkelte afdelinger. Fuldtids-
ansættelser giver sig selv, men tilkald- og deltids-
ansættelse kræver et dybere kendskab til FADLs 
overenskomst. I denne sag glemte ledelsen at betale 
de deltidsansatte studerende overarbejdstillæg på 
50 pct. oven i grundlønnen efter 7,4 timers arbejde 
pr. vagt.

FADL på sagen

Sagen er et godt eksempel på, at FADL hjælper 
både medlemmer og arbejdsgiverne på sygehuse. 
Da de lægestuderende tog kontakt til os i FADL, blev 
vi mødt af en samarbejdsvillig afdeling. Ledelsen var 
klar over, at det er dyrt for arbejdsgiveren at bryde 
en overenskomst.

Medlemmerne modtager nu deres efterbetaling på 
220.000 kr., og fremover får de korrekt løn. Hvis ef-
terbetalingen betyder, at medlemmer kommer over 
SU-grænsen, indsætter arbejdsgiveren det oversky-
dende beløb på en ratepension eller et supplerende 
indskud i Lægernes Pension.

Holdet er i dag deltidsansat og får holdleder-, hold- 
og bagvagtstillæg.

I et godt samarbejde fandt medlemmerne, sygehu-
set og FADL en 
god løsning.

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING

KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk
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Raske Forsøgsdeltagere Søges
Undersøgelse af migræneprovokerende effekt af endothelin-1 hos patienter med migræne 
med aura samt raske forsøgspersoner.

Krav:
• Du skal være sund og rask og mellem 18 og 40 år gammel
• Du må ikke lide af migræne
• Du må ikke have forældre eller søskende med migræne
• Du må ikke fejle noget med blodtrykket, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme. 

Baggrund:
Migræne er en udbredt sygdom, der er kendetegnet ved kraftig hovedpine. Mange per-
soner der lider af migræne oplever andre symptomer som synsforstyrrelser, føleforstyrrelser 
eller taleforstyrrelser før hovedpinen. Den slags symptomer kalder man for migræne-aura. 
Man ved endnu ikke hvordan disse symptomer opstår eller hvordan de hænger sammen 
med hovedpinen ved migræne. Ud fra tidligere studier af mennesker og dyr, tror vi at 
aura-symptomer måske udløses ved, at et stof frigøres fra blodkarrene i kroppen. Dette 
stof hedder endothelin-1 og findes naturligt i menneskekroppen, hvor det bl.a. virker ved 
at få blodkar til at trække sig sammen.  I dette forsøg vil vi undersøge om endothelin-1 er i 
stand til at fremkalde migræne-aura. Vi forventer kun, at endothelin-1 vil kunne fremkalde 
migræne-aura hos personer, der i forvejen har migræne, men vi vil gerne se om der er 
forskel på effekten af stoffet på migrænepatienter i forhold til helt raske forsøgspersoner. 
Derfor har vi også behov for raske forsøgspersoner som dig i forsøget. Vi vil derfor give 
dig en indsprøjtning med endothelin-1 mens vi undersøger dine blodkar i hjernen, enten 
vha. MR-skanning eller ved ultralydsundersøgelser.

Forsøget består af en forundersøgelse samt to forsøgsdage. På den ene forsøgsdag gives 
endothelin-1 og på den anden gives indsprøjtning med saltvand (placebo).

Placering: Forsøget foregår i Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet – Glostrup. Nordre 
Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Tid: Forsøget strækker sig over 3 separate dage, hvoraf den første er en forundersøgelse 
på ca. 45 min og de to andre dage er forsøgsdage der varer ca. 2 timer pr. gang.

Ubehag/risici: Endothelin-1 er et stof der findes naturligt i kroppen. Indsprøjtning af 
endothelin-1 kan give forbigående blodtryksstigning, kvalme og øget svedtendens, men 
man har aldrig set alvorligere bivirkninger af endothelin-1 ved forsøg på mennesker.
Desuden skal der lægges et tyndt plastikrør ind i en blodåre i armen, hvilket kan give 
ubehag på indstiksstedet og eventuelt en lille blødning (blåt mærke). 

Der gives ulempegodtgørelse på 150,00 DKK pr time samt refusion af transportudgifter.
FORSØGET ER GODKENDT AF DEN VIDENSKABSETISKE KOMITÉ NR H-16022143

Kontakt: Hvis ovenstående har interesse kontakt da venligst:
Anders Hougaard, læge, ph.d.,
Hovedpineforskningen Neurologisk Klinik Rigshospitalet – Glostrup.
E-mail: anders.hougaard@regionh.dk 
Tlf: 38 63 27 13

Kirurgisk/medicinsk Turnus på 
Bornholm
Fire et-årige Præ-KBU ansættelser tilbydes 
Vi tilbyder ansættelse for 3 nyuddannede læger, der har lyst 
til i alt 12 måneders ansættelse bestående af 6 måneders 
almen kirurgi og 6 måneders bred intern medicin (svarende til tidligere turnus uddan-
nelse). Ansættelsen er således intenderet til at være inden start på den kliniske basisud-
dannelse (og 5 års reglen). 

Ansættelserne er påtænkt at starte primo februar eller primo marts 2017
Fagligt giver Bornholms Hospital en særlig mulighed for at erhverve sig de brede læge-
kompetencer og -håndværk inden for både medicin og kirurgi, herunder skadestuear-
bejde, traumemodtagelse, modtagelse af akutte kirurgiske og medicinske tilstande, 
stuegangsfunktion samt praktiske medicinske og kirurgiske kompetencer samt pædiatri, 
gynækologi og obstetrik, eller med andre ord: ”god gammeldags lægekunst”. Man arbe-
jder selvstændigt, men altid enten med mulighed for eller under direkte supervision og 
masser af feedback. 

Stillingerne vil få samme tilgang til uddannelse og supervision som afdelingens klas-
sificerede stillinger, og man vil få en dedikeret vejledning, så man ikke skal føle sig alene 
i sin nye lægerolle. 

Bornholms Hospital er et akuthospital, der som det eneste i Region Hovedstaden, har 
samlet både de kirurgiske specialer under et kirurgisk afsnit og på samme måde er de 
medicinske specialer samt onkologien ligeledes samlet i en medicinsk afdeling.
I slutningen af 2016 åbner vores nye akutmodtagelse for alle akutte indlæggelser.  Her 
vil der være rig mulighed for læring og oparbejdelse af klinisk erfaring og kompetence.
Vi går på sundhedsplatformen til marts, og vi påtænker at stillingen også kunne indeholde 
en superbrugeruddannelse i systemet, hvor man får mulighed for at supervisere de ældre 
læger den anden vej i de uger vi går på.
Vi vil have en positiv tilgang til, hvis man ønsker at starte et projekt eller gerne vil have 
mulighed for at videreføre allerede påbegyndt forskning andre steder.

Der aflønnes i henhold til gældende overenskomst med FAYL.
Bornholm ligger kun en halv time fra København med fly. Da stillingerne er tidsbegrænset, 
er der fradragsmuligheder både på transport og dobbelt husførelse. Vi tilbyder bolig og 
der er en tradition for et hyggeligt fællesskab, da de fleste yngre læger bor i boliger på 
sygehusets område.

For yderligere information, kontakt:
Ledende overlæge Anders Rothe, kirurgisk afdeling, (Tel: 25 30 97 07) eller ledende over-
læge Finn Thomsen Nielsen, medicinsk afdeling (Tel: 38 67 18 78). 
Endvidere for at vide mere om erfaringen med at være/blive præ - KBU’er på Bornholm 
kan Nikolai Juul, der aktuelt er i en sådan stilling kontaktes (28 15 20 34).

Send en motiveret ansøgning pr. e-mail med evt. anbefalinger og et kort CV til:
Ledende overlæge Anders Løppenthin Rothe
Kirurgisk/Anæstesiologisk Afdeling
e-mail: anders.rothe@regionh.dk
Der er ansøgningsfrist d.15. november.

Kirurgisk/medicinsk Turnus på Bornholm
Fire et-årige Præ-KBU ansættelser tilbydes 

Vi tilbyder ansættelse for 3 nyuddannede læger, der har lyst til i alt 12 måneders ansættelse bestående af 6 måneders almen kirurgi og 6 måneders 
bred intern medicin (svarende til tidligere turnus uddannelse). Ansættelsen er således intenderet til at være inden start på den kliniske basisuddan-
nelse (og 5 års reglen). 

Ansættelserne er påtænkt at starte primo februar eller primo marts 2017

Fagligt giver Bornholms Hospital en særlig mulighed for at erhverve sig de brede lægekompetencer og -håndværk inden for både medicin og kirurgi, herunder skadestuearbejde, 
traumemodtagelse, modtagelse af akutte kirurgiske og medicinske tilstande, stuegangsfunktion samt praktiske medicinske og kirurgiske kompetencer samt pædiatri, gynækologi og 
obstetrik, eller med andre ord: ”god gammeldags lægekunst”. Man arbejder selvstændigt, men altid enten med mulighed for eller under direkte supervision og masser af feedback. 

Stillingerne vil få samme tilgang til uddannelse og supervision som afdelingens klassificerede stillinger, og man vil få en dedikeret vejledning, så man ikke skal føle sig alene i sin nye lægerolle. 
Bornholms Hospital er et akuthospital, der som det eneste i Region Hovedstaden, har samlet både de kirurgiske specialer under et kirurgisk afsnit og på samme måde er de medicinske 
specialer samt onkologien ligeledes samlet i en medicinsk afdeling.
I slutningen af 2016 åbner vores nye akutmodtagelse for alle akutte indlæggelser.  Her vil der være rig mulighed for læring og oparbejdelse af klinisk erfaring og kompetence.

Vi går på sundhedsplatformen til marts, og vi påtænker at stillingen også kunne indeholde en super-
brugeruddannelse i systemet, hvor man får mulighed for at supervisere de ældre læger den anden vej 
i de uger vi går på.
Vi vil have en positiv tilgang til, hvis man ønsker at starte et projekt eller gerne vil have mulighed for at 
videreføre allerede påbegyndt forskning andre steder.
Der aflønnes i henhold til gældende overenskomst med FADL.

Bornholm ligger kun en halv time fra København med fly. Da stillingerne er tidsbegrænset, er der 
fradragsmuligheder både på transport og dobbelt husførelse. Vi tilbyder bolig og der er en tradition for 
et hyggeligt fællesskab, da de fleste yngre læger bor i boliger på sygehusets område.

For yderligere information kan ledende overlæge Anders Rothe, kirurgisk afdeling, (Tel: 25 30 97 07) eller 
ledende overlæge Finn Thomsen Nielsen, medicinsk afdeling (Tel: 38 67 18 78) kontaktes. Endvidere for 
at vide mere om erfaringen med at være/blive præ - KBU’er på Bornholm kan Nikolai Juul, der aktuelt er 
i en sådan stilling kontaktes (28 15 20 34).
Send en motiveret ansøgning pr. e-mail med evt. anbefalinger og et kort CV til:

Ledende overlæge Anders Løppenthin Rothe, Kirurgisk/Anæstesiologisk Afdeling
e-mail: anders.rothe@regionh.dk
Der er ansøgningsfrist d.1. november.
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1-2 Forskningsårsstuderende søges til
forskningsprojektet Copenhagen Child Cohort 2000 
(CCC2000)
CCC2000 er et prospektivt kohortestudie, som undersøger indikatorer for psykisk sygdom 
mhp forebyggelse og tidlig intervention.

Kohorten er blevet fulgt siden fødslen, og børnene er tidligere undersøgt da de 0-1, 5-7, 
og 11-12 år gamle. Aktuelt er vi i gang med 16-års opfølgningen. 
Der er allerede gennemført 6 PhD-studier på kohorten og publiceret adskillige artikler i 
internationale videnskabelige tidsskrifter. 
Du kan læse mere om kohorten og vores resultater på vores hjemmeside www.CCC2000.dk

Aktuelt søger vi:
1-2 dygtige medicinstuderende som har lyst til at bruge ½-1 år på at forske med udgang-
spunkt i de eksisterende data og samtidig hjælpe os med dataindsamlingen i forbindelse 
med vores aktuelle 16-års opfølgningsundersøgelse af børnene på Glostrup Hospital. 

Aktuelt søger vi således om studerende til følgende to definerede projekter:

1) Are ADHD symptoms in preschool age a risk factor for disordered eating and overweight 
in preadolescence?
2) Can SDQ-screening in preschool age predict psychiatric disorders in preadolescent 
children from the general population? 

Din opgave bliver at: 
• Medvirke til at søge fondsmidler til dit projekt.
• Gennemføre et af ovenstående projekter under kyndig vejledning, herunder foretage 
litteratursøgning, analyse og tolkning af resultater, 
samt udarbejde en videnskabelig artikel, som du har mulighed for at blive første-forfatter 
på.
• Foretage kliniske undersøgelser af vores deltagere i 16-års opfølgningen inkl. måling 
af blodtryk, vægt, højde, talje og hoftemål, hårprøver til måling af kortisol, og kognitiv 
testning af set-shifting og social kognition.

Vi kan tilbyde
- Mulighed for at blive en del af en dynamisk og voksende forskergruppe bestående af 
børne- og ungdomspsykiatere, psykologer, øjenlæger og epidemiologer. 
- Hjælp til at planlægge og gennemføre dit eget selvstændige forskningsprojekt med 
henblik på publikation i internationalt videnska¬beligt tidsskrift. 

Ansættelse 
Snarest muligt og ½-1 år frem. 
Lønnen vil være 10.000kr/mdr., som er standardløn for forskningsårsstuderende på fuld tid.

Ansøgningsfrist: 
Hurtigst muligt og senest d. 27. oktober 2016. 
Indkomne ansøgninger vil blive vurderet løbende. 

Motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift, samt tlf nr. & email sendes henholdsvis til: 

1) Projektleder, PhD, Else Marie Olsen  
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri       
Lektor v. Afdeling for Social medicin    
Institut for Folkesundhedsvidenskab        
Københavns Universitet 
emol@sund.ku.dk 

2) Overlæge, PhD, Pia Jeppesen
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri  
Klinisk lektor v. Forskningsenheden  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Region Hovedstadens Psykiatri
Pia.Jeppesen@regionh.dk

Nyheder og arrangementer i Exchange og Research Exchange i 
København

Tirsdag den 18. oktober - BLÅ DAG:

Vil du på et klinik- eller forskningsophold nord- eller sydpå? Nu har du muligheden med 
PIT, IMCC Grønland og Exchange & Research Exchange. Hør mere til BLÅ DAG tirsdag d. 
18. Okt. kl. 17-19 i lokale 29.01.30 på Panum.

Tirsdag den 1. november - Generalforsamling:

Har du lyst til at vide mere om, hvad vi går og laver i Exchange og Research Exchange? 
Så er den 1. Nov. en oplagt mulighed! Vi evaluerer et netop overstået Klinikophold for 
en Italiensk medicinstuderende og planlægger de sidste detaljer for vores næste udvek-
slingsstuderende, der kommer til november. Desuden er der generelforsamling, hvor du 
har mulig for at få en ansvarspost.

Søndag den 6. november - Velkommen til Mulla fra Israel:

Har du lyst til at udvide dit internationale netværk? Mulla er medicinstuderende fra Israel og 
skal opleve, hvordan det danske sundhedsværen fungerer i 4 uger i november. Har du lyst 
til at byde ham velkommen, vise ham rundt på Panum samt vej til hans hospitalsafdeling? 
Eller vise ham dine yndlingssteder i København? Så kontakt:
buddy.exchangecph@gmail.com

Ud over at lære ham at kende, kan du tjene 2300 kr, hvis han må sove på din sofa. Hvis 
du er på ferie i november, kan du tjene samme beløb, hvis du udlejer din/dit lejlighed/
værelse. Interesseret? Så skriv til
bolig.exchange.copenhagen@gmail.com

Tirsdag den 15. november - Ansøgningsfrist for forsknings- og kliniske ophold i udlandet:

Vil du 4 uger til Japan, Canada eller Peru i 2017/8 via. Exchange og Research Exchange? 
Så nærmer vi os deadline for ansøgningsfristen. Kom til BLÅ DAG den 18. oktober og hør 
mere om, hvordan du søger.

Vi håber på at se dig

Exchange og Research Exchange

 
                           Landeliste 2017-2018  

 

Ansøgningsfrist 15. november 
Mere information og ansøgningsformular findes på imcc.dk/exchange 

 
LAND ANTAL 

PLADSER SÆRLIGE BETINGELSER SEMESTERTRIN 
1.-12. 

EXCHANGE 
CONDITIONS 

EXPLORE 
PAGES 

Belgien 2 Kun juli/aug. Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Brasilien (DENEM) 4 Spansk/engelsk accepteres Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Brasilien (IFMSA) 3 Spansk/engelsk accepteres Efter 6. Exchange conditions Explore page 

Chile 2 Engelsk/spansk accepteres 

Min. efter 6. 
(Bestået fagene til 
søgte afdelinger - 

kirurgi og 
familiemedicin 

undtaget) 

Exchange conditions Explore page 

Ecuador 4 Engelsk/spansk accepteres Efter 6. Exchange conditions Explore page 

Egypten 2 Kliniske plads mulig fra efter 2. 
Semester. Efter 2. Exchange conditions Explore page 

El Salvador 1 Spansk/engelsk accepteres Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Frankrig 1 Engelsk/fransk accepteres Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Ghana 3  Efter 6.  Exchange conditions Explore page 
Grenada 1 Kun juli Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Grækenland 2  Efter 5. Exchange conditions Explore page 
Indonesien 2  Efter 7. Exchange conditions Explore page 
Island 1 Kun juli/aug Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Israel 2  Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Italien 3 Kun august Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Japan 4 Kun juli/aug Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Katalonien 
(Spanien) 2 Kun juli. Engelsk accepteres. Spansk 

anbefales. Efter 6. Exchange conditions Explore page 

Kina 1  Efter 4. Exchange conditions Explore page 
Kuwait 1 IKKE jun., sep., feb. Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Malta 2 Kun juli/aug Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Marokko 2 Kun juli/aug.  Efter 4. Exchange conditions Explore page 
Mexico 3 Engelsk accepteres, spansk anbefales Efter 6.  Exchange conditions Explore page 
Montenegro 1 Kun juli/aug. Efter 6. Exchange conditions Explore page 

Peru (APEMH) 2 Engelsk accepteres, spansk 
anbefales. Efter 2. Exchange conditions Explore page 

Peru (IFMSA) 1  Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Polen 1  Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Portugal 2 Kun juli/aug. Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Rumænien 1  Efter 2. Exchange conditions Explore page 

Rusland  2 Garanteret Moskva/Skt. Petersborg 
Medmindre andet ønskes Efter 6.  Exchange conditions Explore page 

Rwanda 2  Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Serbien 1  Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Slovenien 1  Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Spanien 2 Engelsk accepteres, spansk anbefales Efter 7. Exchange conditions Explore page 
Sydkorea 2  Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Taiwan 4 3 bilaterale, 1 unilateral Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Thailand 2  Efter 6. Exchange conditions Explore page 
Tunesien 2 Engelsk kræves, fransk anbefales. Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Tyrkiet 1  Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Ungarn 1  Efter 2. Exchange conditions Explore page 
Østrig 2 Tysk anbefales – Se EC. Efter 6. Exchange conditions Explore page 
 Sæsonen går fra 1. april 2017 til 31. marts 2018 
 Som udgangspunkt er alle pladser bilaterale, med mindre der står andet under de særlige betingelser. 
 Sprogkrav: Engelsk accepteres med mindre andet er angivet. Det er altid en fordel at have kendskab til det lokale sprog - især hvor 

det  er angivet, at det anbefales. 

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE SØGES

Kunne du tænke dig et halvt eller et helt år som forskningsårss-
tuderende?
Vi skal til februar 2017 i gang med et spændende ph.d.-projekt på Center for Diabetes-
forskning på Gentofte Hospital. I studiet, som består af 3 delstudier, skal vi undersøge 
glukagon og tarmhormoner hos patienter, der har fået fjernet pancreas. Delstudierne 
indbefatter både gastroskopier, biopsihåndtering, hypoglykæmiske clamps og infusioner 
med forskellige tarmhormoner.

Vi søger en medicinstuderende som:
• har færdiggjort mindst 4. semester
• ønsker at lære noget om klinisk forskning og kan afsætte 1-2 semestre til dette
• har interesse for endokrinologi, diabetes og/eller gastroenterologi
• kunne tænke sig at blive en del af en spændende afdeling med et ungt forskerteam
• er arbejdsom samt nysgerrig og grundig anlagt

Forskningsårsstuderende lønnes med kr. 10.000 pr. måned. 
Hvis du er interesseret i stillingen bedes du sende dit Cv og en kortfattet ansøgning til 
læge Mille Bækdal Nielsen (mille.baekdal.nielsen@regionh.dk).
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 Storebar Lillebar/Scenebar Scene Lounge
11 Åben reception
12 Åben reception Disney klub 100
13 FrugtBar Det' Bar' Bornholm Beer Pong Disney klub 100 Hobobar
14 FrugtBar Lagerbar Beer Pong Scubar Hobobar BikerBar
15 Boogielisten Bar Lagerbar Scubar BikerBar
16 Boogielisten Bar Jagtbar Tivoli kæler Irish Coffee Shiza Bar         I       Ost&Vin
17 Moustachebar Jagtbar Tivoli kæler Irish Coffee Shiza Bar         I       Ost&Vin Grill Bar
18 Moustachebar Pick-up Bar Kæl for Katten Irish Coffee KISSBar Grillbar
19 Jul på Vesterbro Pick-up Bar Kæl for Katten Irish Coffee KISSBar Grillbar
20 Jul på Vesterbro Det Bar' Cocio DJ Detweiler Grillbar
21 Soul Bar Det Bar' Cocio DJ Detweiler
22 Soul Bar Heart Attack Bar
23 Trumps Mexibar Heart Attack Bar

0 Trumps Mexibar Bar' kopper
1 Jägerbar Bar' kopper
2 Jägerbar
3 Vaskbar
4 Vaskbar
5
6

Revy
Revy

Tyrolerbar
Tyrolerbar
Tyrolerbar

Kæl for køenMobilbar

Ornitologernes Bar
Ornitologernes Bar

TISS bar
TISS bar

TEKNO TURM
TEKNO TURM

Skakten
Skakten

One more than twelve
One more than twelve

Lucy Love
DJ ER DU SUR ft. DJEW
DJ ER DU SUR ft. DJEW
DJ ER DU SUR ft. DJEW
DJ ER DU SUR ft. DJEW

Atriumgården

Lovens lange arm
Lovens lange arm

Fredag Storebar Lillebar/Scenebar  Lounge
7
8
9

10 Jamaica 96 timers bar
11 Jamaica 96 timers bar Stetoskop Rollespil
12 Candy Shop Stetoskop Rollespil
13 Candy Shop Pyntepigerne Hønse bar
14 Børsbar Tour de France Pyntepigerne Hønse bar
15 Børsbar Tour de France FADLs Vagtbureau Hønse bar
16 Bar Mitzvah Tour de France FADLs Vagtbureau Salsa bar
17 Bar Mitzvah Præstebar Salsa bar Grillbar
18 BARnaby Præstebar Grøn Fe bar Grillbar
19 BARnaby Apfel Taffel Grøn Fe bar Grillbar
20 Queen B Bar Halloweenbar Apfel Taffel Chemise bar Grillbar
21 Queen B Bar Halloweenbar 30: Blaue Blume Sauna Gus Chemise bar
22 Tribute2Slagelse Shots & Lussinger Blaume Blume Sauna Gus Full Moon Party
23 Tribute2Slagelse Shots & Lussinger 00: Christian d'Or Full Moon Party

0 Pablo EscoBAR
1 Pablo EscoBAR
2 Strandbar
3 Strandbar
4
5
6

Christian d'Or
ADjHD
ADjHD
ADjHD
ADjHD

Nam Bar

69 minutters bar
69 minutters bar

Nam Bar
Nam Bar

Kæl for køen

ShotCasino

Panumfrisøren

Hulbar
Hulbar

Panumfrisøren

ShotCasino
Irish Coffee
Irish Coffee
Page Four
Page Four

Postbar

Snus or Loose

Postbar
Snus or Loose

Bukke Bruse
Bukke Bruse

Den Sorte Børsbar
Den Sorte Børsbar

Mobilbar

Chilibar

Atriumgården

Lørdag Storebar Lillebar/Scenebar Scene Lounge
7
8
9

10 Barrista Toast4Toast
11 Barrista Toast4Toast
12 Kø-bar + Radio 69 HOMM3 New Nordic
13 Kø-bar + Radio 69 HOMM3 New Nordic
14 Scorebogen Skriftestol Oslobådsbar
15 Scorebogen Skriftestol Oslobådsbar
16 Grøndlænderbar Skam bar Panumskitur afterski
17 Grøndlænderbar Zansebar Skam bar Panumskitur afterski Grillbar
18 Sexex PRIDE Zansebar Konditorbar Flytbar Elevatocolada bar Disney damebar Grillbar
19 Sexex PRIDE Justin BieBar Konditorbar Flytbar Elevatocolada bar Disney damebar Grillbar
20 MGP Justin BieBar Shake Yo Bam Bar O.G. BIG HIP HOP BLOWOUT Grillbar
21 MGP Shake Yo Bam Bar O.G. BIG HIP HOP BLOWOUT
22 Pitbull bar Gulddreng Pirat bar Backstreet bar
23 Pitbull bar 30: Surprise DJ Pirat bar Backstreet bar

0 Kongerne af Panum Rene Dif FLØDE <3
1 Kongerne af Panum Basministeriet FLØDE <3
2 Sårbar Sjatbar Basministeriet
3 Sårbar Sjatbar Basministeriet
4 Basministeriet
5
6

Legebar'n
Legebar'n

Miaw bar
Miaw bar
Driftbar
Driftbar
Fissbar
Fissbar

Bærbar-bærbar
Bærbar-bærbar

Proteinbar
Proteinbar

Akustisk klub100

Og det var Danmark...
Og det var Danmark...

Jazz og bourbon
Jazz og bourbon

Akustisk klub100

Irish coffee
Skinkebar
Skinkebar

Kæl for køen

Irish coffee

Birthe bar
Birthe bar

Dybbølmølle
Dybbølmølle

Mobilbar Atriumgården

PROGRAM 69-TIMERSBAR 2016

69-TIMERSBAR
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UNDERHOLDNING

VELKOMMEN TIL 69TIMERSBAR
Dette er din overlevelsesguide til 69-timersbar, min ven. Her er både en program-
oversigt og lidt info om årets mange barer og optrædener. På denne måde går du 
ikke glip af en ny fed bar eller din yndlingsbar fra tidligere år. Når vi 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. 

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

ONE MORE THAN 12 (Reagge - live) 
Efter et utal af koncerter foran et altid dansende publikum har bandet etableret sig godt og 
grundigt i den danske undergrund. Bandets første udgivelse var en 7” vinyl hos selskabet 
KONTRAFON sammen med ingen ringere end Klumben, Raske Penge og Topgunn (også 
deres første udgivelse). Derudover har bandet udgivet en EP tilbage i 2011, men nu er de 
klar med deres debut album “Dust & Sand”. Med deres karakteristiske lydunivers, og ener-
giske sceneoptræden bevidner de virkelig deres berettigelse på den danske reggae scene. 
Der er lagt vægt på velspillet, vellydende reggae, så der er alt mulig grund til at komme og 
danse med!

LUCY LOVE (Grime/Hip-Hop - live) 
P3 Guld og 2 anmelderroste koncerter på Roskilde. 
Vi har i år booket ingen ringere end Lucy Love, og vi kan slet ikke vente til, hun kommer og 
er med til at skyde 69 i gang torsdag aften. Med hittene ‘Daddy was a DJ’ og ‘No V.I.P.’ gjorde 
hun hurtigt entre på det danske musikmarked, og siden har hun turneret i næsten hele 
verden. Glæder jer til torsdag aften hvor Lucy blæser festen igang med sin grime-koncert. 

BLAUE BLUME (Dreampop-alternative pop - live)
I år har 69-timersbar fået den unikke mulighed for at præsentere et af Danmarks mest 
aktuelle, levende og talentfulde pop-bands - Blaue Blume.
Måske var du så heldig at opleve deres fortryllende koncert på årets udgave af Roskilde 
festival, hvor bandet forførte hundredevis af tilskuere i Avalonteltet med levende rytmer og 
blændende guitarføring!
Bandet har igennem de seneste 2 år formået at spille en europatourné, udgive 2 EP’er 
samt ét skamrost album og slutteligt spillet hele 2 gange på vores allesammens Roskilde 
Festival. Du kan se frem til en koncert med musikkvalitet af højeste kaliber og en garanteret 
fantastisk oplevelse i studenterklubbens intime rammer! Lad Blaue Blume gi’ dig og dine 
studiekammerater et velfortjent afbræk fra studierne.
Tjeck en af deres nyere numre ud - “Sky” her: 
https://www.youtube.com/watch?v=X0IqroDBAS0

CHRISTIAN D’OR (Disco Mania DJ-set) 
Christian har under flere aliasser som bl.a. DISCO DICK spillet alle de store fester tynde over 
hele Danmark. Han spiller ofte som tilbagevendende navn på Bremen og er altid garanti 
for en episk old-school fest hvor der er fokus på kvalitet fra hans gamle vinylplade-samling. 
Christian spiller mest disco, gammel funk og soul, men dette betyder ikke at festen er ke-
delig når han er i gang - tværtimod! Glæd jer til den vildeste dansefest med Christian d’Or! 

GULDDRENG (Dansk pop - live)
Malte Ebert, bedre kendt som Gulddreng, har været sommerens helt store nye navn. Med 
det første nummer “Model” strøg han efter at have spillet den til Distortion til tops som nr. 1 
på Spotify. Siden har hans numre “Se Mig Nu” og “Hvad Så” fulgt trop. Med sin extravagante 
guld-stil der mest handler om hvor mange penge han har og hvor mange modeller han 
laver, tager han pis på den danske musikbranche og folk elsker det. Kom og vær lidt dyr og 
dejlig med Gulddreng til luxusfest på scenen lørdag kl 22!

SURPRISE DJ
Navnet bliver ikke offentliggjort før kunstneren står på scenen umiddelbart efter actet før. 
Glæd jer til en kæmpe overraskelse når denne kunstner kommer og giver os et 1.5 time 
langt DJ-set. 

RENÉ DIF (EPIC 90’er - DJ SET) 
Manden, legenden, 90’er ikonet René Dif er kendt fra Aqua, der i sin tid hittede med numre 
som “Barbie girl”, “Dr. Jones” og “Cartoon Heroes” over hele verden. René har lovet at give 
en unik 90’er oplevelse med max udblæsning af det vildeste eurodance og mest bassede 
popmusik, som Skandinavien nogensinde har kunnet bryste sig af! 

HUSBANDS:
NamBand (live):
Kuglerne regner ned over de amerikanske tropper i Vietnam - men det er ligegyldigt - for 
musikken er 10-4! Kom og hør Nam Band give den op på scenen fredag kl 19!

RESIDENTS: 

Basministeriet: 
De to tidligere residents - nu læger - Ernesto og Freet, stimler sammen endnu en gang for 
at levere et tungt bas set til jer! D’ herrer er kendt for at holde sig i et mørkere univers end 
de andre residents, og mens Ernesto holder sig til Berliner-bas vil Freet rive dine knogler i 
det indre øre fra hinanden med reagge/moombathon. 

ADJHD: 
Tobias og Kasper har spillet sammen i ca. 2 år, og har fokus på tropical house og lækre 
remixes i stil med Lou Van - der er fokus på genkendelsesværdi men med et lækkert nyt 
twist i deres dansable house univers. 

DJ ER DU SUR ELLER HVAD x DJew:
De to resident DJs vil komme og lave fest torsdag med en masse EDM og pop-house! Glæd 
jer til at fyre max op for dansegulvet. 

B A R B E S K R I V E L S E R
BieBar  lørdag 19-21 
Kom til Justin BieBar, hvis også er solen i DIT liv! Fæzt med i vores "fanclub gone wrong" til 
jordens svedigste musik; Justin Biebers egen! Vi spiller BeerBer-Pong og skyder dartpile på 
Selena Gomez (den so)! Vi drikker KUN techno-bajere og andre sager så søde som Bieber!  
Knuzz alle BieBars damer <'33 
Ps. måske kommer selveste Bieber forbi <'333  

...Og det var Danmark!  lørdag 10-12 
 En tilbagevendende klassiker, hele DK's højdepunkt. I selskab med et regulært glanshold af 
roligans, får du lørdag formiddag en gedigen mulighed for at pleje tømmermænd. Kom til 
gensyn med stordokumentaren "... og det var Danmark" når den vises på storskærm ved sce-
nen. 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! 

FULL MOON PARTY BAR fredag 22-24 
Igen i år er vi stolte af at præsentere det velkendte BRAG af en SELVLYSENDE DANSEFEST med 
fuld knald på i form af FULL MOON PARTY BAR. Der vil naturligvis være UV-MALING til alle, i 
baren vil der som altid blive solgt BUCKETS i lange baner - og så vil der selvfølgelig være fuld 
skrald på MUSIKKEN som I kender fra full moon. Så lad os sammen sørge for DANS UNDER 
PALMERNE til vi ikke kan stå og gå mere! (eller i hvert fald til den næste bar går på). FULD DILD 
UMTHJUMTHJUMTHJ! 
VI SES PÅ KOH PAGNAN!

BAR MITZVAH fredag 16-18 
Bar mitvah er baren hvor præputium er yt og slangekrøller i den grad holder hundrede. 
Som kunde vil man uanset forhudsstatus 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.

DisneyDameBar  lørdag 18-20 
Føler du dig for gammel til at se Disneyfilm og synge med på alle dine yndlingssange? Så 
tager du fejl. Det bliver man ALDRIG for gammel til. Stoler du på os? Hop om bord på det 
flyvende tæppe, og vær vor gæst i atriumgården. Du behøver ikke at kunne sy din kjole, eller 
male med alle vindens farver. Så længe du synes atriumhavet er skønt, vil gud være dig nådig. 
Vær en mand, eller dame, og nyd en mundfuld asti i en skrålende fællessangskål.

Tour de France bar Fredag 14-17 
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 heroiske 
deltagere; en holdkaptajn, en sprinter, en bjergrytter og en hjælperytter. Det rygtes at der som 
noget nyt i år vil være mulighed for at hjælpe sit hold fra tilskuerpladserne. 

Pick-up Bar torsdag 18-20 
I wish I was a Magikarp, so I could use SPLASH on you! 
Går du rundt og har lidt svært ved at imponere dine udvalgte objekter? Kommer du nogen 
gange til at fyre en: "...because, have sex with me!?" af, eller endnu værre, tør du slet ikke tale 
med dine objekter? Frygt ej, vi får dit game fine-tunet inden 69 for alvor går ned!  
Har du materiale, du ønsker afprøvet så skriv til: pickuppanum@gmail.com! Kom forbi! Vi 

glæder os! Vi har øvet hele sommeren <3 

Oslobådsbar lørdag 14-16 
Tag på den legendariske Oslobåd, hvor kun en tåbe ikke frygter stive nordmænds lapdances. 
Fyr den af på det gyngende gulv til tonerne af 'På Dybt Vand', hæng i baren, eller spil dine 
hårdt tjente SU-penge på HESTEVÆDDELØBET. Præmien er naturligvis hele puljen, som kan 
bruges i baren! Som altid er Crew behjælpelige i baren, så gå ikke glip af 2 timers luksuscruise 
gennem Kattegat og Oslofjorden. 

TISS bar torsdag 18-20 
I kender FISS, gør jer klar til at møde TISS! 
Tequila Interesserede Studerendes Selvskab er for studerende som elsker tequila, og det er i 
alle former! I TISS-bar kan du hænge ud med dine TISS-venner, eller møde andre med samme 
tequila-interesser. Det bliver skide hyggeligt så husk din sombrero og tag dit æsel med, eller 
måske bare din læse makker. 

Boogielisten Bar  torsdag 15-17 
Man styrter hjem fra skole for at se Lise Rønne og Huxi Bach præsentere den nyeste med 
Nik&Jay, P!nk, C21, A1 og 50 Cent. Ungdomsværelse, breezer i Eastpack, øl i hækken og mad 
på fad i blodet!  Vi præsentere ugens top 10 og ugens bobblere (No Doubt, Usher, Avril La-
vigne)! 
Oplev eller genoplev magien der er Boogielisten! Gør klar til ungdomsbrandert og kærlighed 
som kun Saybia kan udtrykke det! 

69-TIMERSBAR

Yes. Endelig! 69 åbner, du har ventet i 363 dage på det. I år sørger vi for en helt fantastisk 
åbningsreception til en helt fantstisk 69. Der vil være Cava, lækre snacks og psykedeliske 
inputs fra øst og vest. Som om det ikke var nok kan du også få fat et vaskeægte billede 
med polaroid kamera i vores GoldenGate2Heaven, og få billedet direkte i hånden! Få taget 
dit før og efter billede og se hvilket spor 69 har sat på dit corpus.

ÅBEN RECEPTION 69!
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Driftbar  lørdag 14-16 
Der er nok ting der går i stykker under 69, de skal lige driftes. Det kunne f.eks. være et pissoir der 
er gået i stykker, at Bjarne er gået i stykker og skal renses, ismaskinen er gået i stykker. Noget 
med døre - vi fejlmeder det! Generelt er klubben nok gået i stykker. Så vi trækker i driftdragten 
og drifter klubben.  Så vil vi også gerne drifte søde medicin studerende - cont. øl og cont. vand! 
Konklusion og plan: I ødelægger, vi drifter! Kom og drik en øl med dine yndlings "håndværkere". 

FLØDE <3  lørdag 00-02 
Fløden vender tilbage! Vi har skummet fløden fra sidste års succes og igen serverer vi flødemusik 
og white russians. Vores boys Usher, Ne-Yo og R. Kelly smører dine øre mens drinksene smører din 
gane. Lad fløden flyde 

Det Bar' Cocio  torsdag20-22 
Det er simpelt og lækkert. Det er som navnet antyder: en Cocio-bar. Her i baren er der både noget 
til ganen, til øjet og til ørerne. Her i baren kan du nemlig nyde synet af Cocio-damer der ryster din 
iskolde Cocio til tonerne af lækker R'n'B shaker-musik. Derudover så byder baren selvfølgelig også 
på alskens lækre drinks, alle kredsende omkring vores alles favorit-drik: Cocio'en. Det er simpelt 
og lækkert. Cocio - nothing but great taste. 

Apfel-Taffel bar fredag 19-21  
Trenden har spredt sig som en steppebrand. Hviskende rygtespredende stemmer kan høres på 
tør, i Lundsgaard og sågar i Teilum: Taflen er tilbage! 
Den anerkendte sport dyrkes som en religion på grænsen til det ekstreme.  
Tiden er inde til at medicinerne skal velsignes endnu en gang af den royale, saftige og ubarmhjer-
tige APFEL-TAFFEL.  
Vi inviterer til en fyrstelig 3 retters taffel! 
Tequila og jærgerbombs kan hejse det hvide flag, når apfel taffel indtager 69-timers-baren.

Postbar fredag 18-20 
POSTBAR ER TILBAGE! 
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 

ElevatoColadaBar  lørdag 18-20 
Sidder du på læsesalen og drømmer om et eventyr? Føles sommerferien som en evighed siden 
og kan du heller ikke helt genkalde følelsen af tæer i varmt sand, en drink i hånden og udsigt over 
smuk sandstrand i skyggen af et palmeblad.  
Så kom forbi elevatoren - et tryk på knappen og eventyret er begyndt!  

SKAMbar  lørdag 16 - 18  
Velkommen alle sluts og føkkboys til SKAMbar der vi ønkser deg velkommen inn til et norsk 
gymnasieunivers fylt opp av doruller, drittsekker, hooke-auksjon og russefeiring. Vi holder ekstra-
ordinært bussmøte der vi vorser før vi skal rulle med The Penetrators. Det blir helt føkka!  

#PanumFrisøren  fredag 22-00 
Er dit hår blevet lidt fladt af at stå i kø i 8 timer? Nåede du ikke at få studset spidserne inden årets 
fest? Har du ikke contouringskills nok til at ligne en ægte Kardashian? Mangler du lige 'det sidste' 
for at kunne fuldføre din scoring? Synes du også at crepet hår burde blive moderne igen? Og 
trænger du samtidig til en øl? Kom forbi #PanumFrisøren og få det hele – og lidt til. 

Page 4 bar fredag 21-23 
Kom og hør alle de gode numre du kender og elsker. Tør du synge med på numre i en karaoke? 
Pak læderjakken, og gør dig klar på en aften med masser af Ice, breezer og Page 4 love.  

Jägerbar torsdag 01-03 
Vil du med en tur på jagt? Så tag med i skov, og se om du kan skyde et dyr. Der vil være mulighed 
for at købe en skarp til jagten, og masser af drinks med jägermeister. Barpersonalet vil være dig 
behjælpelig med råd til alle typer af jagt. damejagt osv. 

Strandbaren fredag 2-4 
Går du og er blevet lidt vinterdeprimeret? Kig ned i strandbaren, hvor der er sol og sommer. Snup 
en Aperol Spritz og dyp tærene i det lukne vand. Pak solbrillerne og badetøjet og fest til den lyse 
morgen!

Shot og lussingbar  fredag 22-24 
Sidste år røg der i kampens hede en hjørnetand og en trommehinde. I år bli'r det større og vil-
dere! Vi satser på mindst en commotio c eller SDH! Er din HVP ikke slem nok i forvejen eller har 
du glemt din rouge derhjemme? Så kom fordi Shot og Lussingbaren og få lækre shots efterfulgt 
af gedigne håndmadder - nu med kirurgisk præcision og nådesløshed. Vores håndled er stærkere 
end teenagedrenges 

Shiza shiza smokey bar  torsdag 16-18 
TIl lyden af sydlandske toner, kan du i baren få lov til at nyde roen og stemningen sammen med 
andre i vores vandpibecafé.

KISSBar  torsdag 18-20 
"ARE YOU READY PANUM?!!" Kom til den svedigste live luftguitar oplevelse nogensinde, og få din 
headbanger på, når det legendariske super rock-band KISS gæster atrium gården. Der er garanti 
for masser rock, sex(hvis du er heldig) and alcohol. Baren holder åbent under hele koncerten og 
sælger klassikere som groupie-ruffie, kiss of the devil og rock you like a hurricane. Don't miss it! 

Det' Bar' Bornholm torsdag 13-14 
Har i førder haft en travl dag med staugang eller bælle? Solskinsøen byder på en bred vifte af 
glæder. Bar' Bornholm bringer solen over Gudhjem til Nørrebro og tjørger for ægte øbo-stemning 
med sang i stemme! Vi byder på Sol over Gudhjem i shotform, sildesnacks på Bornholmerbrætt' o' 
megt mere! Frygt ej hvis du e' har savet heel nat', tjør en tjur forbi Bar Bornholm så tjørger vi for du 
o' bælle! Det rabber ä!

Vi elsker vin og ost bar  torsdag 16-18 
Vi elsker mænd, vi hader mænd, vi elsker at hade mænd, vi elsker at snakke om at vi elsker at hade 
mænd, vi ELSKER ost og vin.  
Vi har skaffet de bedste vine fra Frankrig, Italien og Chile. Derudover vil vi servere noget lækker 
ost med tilhørende kiks. Kom forbi til en god snak om livet med lækre rødvinstænder.

BARnaby 18-20 
Den er gal igen i Midsomer. Et uhyggeligt mord er begået midt under 69, og DU skal hjælpe med 

at finde den skyldige. I din episke efterforskning i klubben sammen med BARnaby skal du gen-
nem snedighed, list og shots, opklare mordet.

ShotCasino  fredag 17-19 
Du elsker shots, men du hader efterhånden grøn gajol... Kom til Casino night, mød vores Shots 
Roulette og sats pengepungen! Vi vil for ingen penge berige dig med lækre Ginger Shots, smags-
fulde Russian Cocains eller iskolde Små Kolde - hvis du da altså har held i spil til aften!

Chilibar  fredag 16-17 
Brænd dine smagsløg af til chilibar! Kom og få en snak om chilier, botanik, TRPV1-receptorer, 
repeter innervationen af mundhulen fra 3.semester og smertetransmission igennem GI-kanalen. 
Til sidst skal vi alle ramme chili-nirvana når vi i samlet flok indtager en særligchili og formentlig 
har det for VANDvittigt i mange timer fremadrettet. Det er en BRANDert, du ikke vil gå glip af. 

Sortbørsbar fredag 14-16 
Har man sagt A, må man også sige B. Har man sagt Yin, må man også sige Yang. Har man sagt 
"Shandy", må man også sige "på beløbet" og har man sagt "Børsbar" må man også sige "Sortbørs-
bar". Vi leverer alt det du ikke kan få på det normale marked - blot til lavere pris (og måske kvalitet) 

Backstreets Bar  lørdag 22-00 
Så er de her igen: Backstreets back..ALRIGHT! Vores dejlige boyband fyrer op for festen i Atrium-
gården, og de lækre groupies sælger drinks i baren. Kom og dans, syng og skrig med når dren-
gene indtager scenen! 

Grillbaren  
Vi griller og sælger franske hotdogs i gården 

BikerBar torsdag 14-16 
Rul ind fra Highway'en efter et langt ride og få et afbræk fra pansernes søgelys på Biker Baren. Bliv 
optaget i KrølleBøllernes bikerklan og få eget rygmærke. Rens ganen med store fadøl i beskidte 
krus serveret af benhårde bøller og frække biker-chicks. Få et skud motorolie til kværnen og dig 
selv, eller øv dig på at lave hjulspin og køre ræs på vores low-riders til episke tunes og følelsen af 
frihed! Så kom hvis du er "born to be wild" og vil D.A.U.D.A! 

Irish Coffee Bar   fredag 19-21, lørdag 17-19 
Kom og få en Irish Coffee når du står i kø - så kan du lige holde lidt bedre til Oktobervejret. Vi 
garanterer lækker kaffe, godt humør og massere af whisky og flødeskum! 

TEKNO TURM  torsdag 23-01 
Hvis du er til grå beton med duggen drivende ned af væggen mens du hamrer dig selv til døde i 
en blanding af Club Mate, LSD og bidende høj tekno, så er TEKNO TURM noget for dig. Vi leverer 
det meste i store doser, dog primært bas. Kom ned under trappen i diskotårnet, få en mate-vodka 
og zombie-ud til minimaltekno fra Berlin. 

Ornitologernes bar  torsdag 16-18 
Squuaarck! Ornitologernes årlige stævne nærmer sig, og vi glæder os til at udbrede vores ornito-
logiske viden fra et fugleperspektiv. 
Knopsvanen har længe domineret dagsordenen, og derfor vil vi gerne se lidt ud over vores eget 
næb og bringe rågen tilbage på tapetet. Vores hovedbudskab er 'vi kigger på fugle, hvorfor ik', 
hvorfor ik'?' - og ja hvorfor ikke? Vi håber I vil omfauna vores budskab. 

Queen B Bar fredag 20-22 
Måske får du DEJA VU, hver gang du hører LOVE ON TOP? Bliver du CRAZY IN LOVE når du tænker 
på en HEL time kun med dronningen? SINGLE LADIES, nu er det tid til udleve din indre NAUGTHY 
GIRL og danse amok til Queen B's største hits! Så kom forbi Queen B bar og fejr Beyoncé med os 
og lidt LEMONADE! Vi ved jo, at hun er IRREPLACEABLE <3  

Snus or Loose bar fredag 20-22 
Snus, vi elsker snus! 
Kom forbi vores hippe, svenske snus bar og sæt en 5'er på spil - snus or loose. Vi spiller lækker 
svensk undergrundsmusik og serverer kolde øl og snus 

Skriftestolen  lørdag 14-16 
Alle ved at 69 er stedet for alle synder. Selv den artigste studerende kan her blive fristet til ukriste-
lig adfærd. Men frygt ej - dine synder kan forlades!  
Kom mit barn, bekend mig dine synder og jeg skal forlade dem!  
Panum har fået sin helt egen skiftestol, hvor du efter syndsforladelse kan købe aflad for dine 
synder. Skriftestolen er selvfølgelig 100% anonym.  
Amen.  

Candy Shop  Fredag 12-14 
We'll take you to the candy shop– and we'll let you lick the lollipop. 50 Cent er pumped på bland 
selv slik og pagne, bling bling og drive by shootings, vi kaster candy og shandy over disken til 
Nelly skråler "hot in here". Vi pakker floor til the next level og råber: "Hey DJ! Drop it like it's hot". 
Kom med på vores "champagne campaigne", og pop den booty, bitch, når vi popper flasker. 

Shake Yo Bam Bar  lørdag 20-22  
Drop da bas, drop da beat. Shake yo bam bam! Det afrikanske kontinent invaderer klubben med 
afroclub og afrofunk! Vi inviterer indenfor til et rytmisk kæmpe monster af vestafrikansk pop, 
congolesisk dub og kenynsk club. Dawa ya moto ni moto – ildens medicin er ild, så dans! Der er 
garanti for hoftevrid og numsedans, når Shake Yo Bam Bar går på.  

Trumps Mexibar!  torsdag 23-01 
TRUMPS MEXIBAR giver dig lækre margaritas og et smil på læben, når vi udklædt som mexicanske 
drug-dealers sælger dig dine shots til billige penge. Der vil være piñata-konkurrence, hvis du får 
et 'heldigt shot', hvor du kan vinde lækkerier og drinks! I baren finder du et mexicansk landskab, 
der ville få selv Pablo til at føle sig hjemme. Så kom og fest med os i ægte wannabe-Trump-
mexico-style!

Disney klub 100  torsdag12-14  
Migara, Gaston, Esmaralda og Sebastian inviterer til et speciel disney all-star event! 
Vi spurgt alle vores venner om deres ynglings sang og musik. Dette har vi mixet til en legendarisk 
party starter af en klub100. 
Så gør jer klar! Intet bliver det samme som før, når først man har været med til Disney klub100

Skaktenbar  torsdag 01-03 
Har du nogensinde tilbragt en hel aften i Skakten og efterfølgende ærgret dig gul og blå over alle 
de lækre barer, du er gået glip af? Har du bestandigt stået i dilemmaet mellem kønsdele, sprut og 

69-TIMERSBAR
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fede barer? Vi samler nu alle herlighederne i en decideret 3-i-1-løsning: Skaktenbar. Der er sprut 
og store følelser i en fed bar. Kort sagt: den klassiske skakt-oplevelse + bar. 

Flytbar  lørdag 18-20  
Er du så træt efter at have svunget træbenet til den lyse morgen, at du dårligt kan gå? Har du en 
fræk aftale i den anden ende af klubben, men kan ikke overskue at finde derhen? 
Frygt ej, FLYTBAR hjælper dig! 
Send en besked til 60868425 med din placering og en ønsket destination, hvorefter flyttefolkene 
kommer dig til undsætning!  
Flytningen koster sølle 10 kr. og inkluderer selvfølgelig en flyttebajer på vejen. 

MGP - det bar' noget vi leger!  lørdag 20 - 22  
Drømmer du dig også tilbage til dengang, hvor det hele var glitter, glamour og god musik? Ja, 
vi ved, du tænker på årets begivenhed i de gode 00'ere - børne MGP - det bar' noget vi leger! Vi 
vil give 69-timers bar et tiltrængt skud nostalgi og tage Jer tilbage til de søde toner af Morten 
Fillipsen og Shit Kid. Så kom og få en Filur inden du udfordres i S, P eller K.  

Moustachebar  torsdag 17-19 
Ud af Det Frankofile Hjørnes skygge træder Moustachebar; lidt mere noir stemning, lidt mindre 
hygge. Alle tror, de kan snakke fransk, men ingen kan faktisk. Alle har et overskæg, men ingen har 
selv groet det. Alle siger, de har set Montmartre, men ingen har været i Paris.  
Vi faker en skummel, men morsom stemning med billigt overskæg, rødvin, hånd-brie, pseudo-
franske gloser og fransk DJ-musik.

Børsbar fredag 14-16 
I børsbar ændrer barpriserne sig hele tiden. De frie markedskræfter styrer prisen op og ned, og 
man kan følge udviklingen på storskærme. Du skal holde øje med kursen, og slå til på det rigtige 
tidspunkt. Kom og gør dig en god investering. Måske krakker børsen igen i år! #BØRSKRAK 

Bukkebruse Bar fredag 12-14 
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!"

Grønlænderbar  lørdag 16-18 
Kom til kaffemik og nyd dejlig kage, oplev isbjørne, fang en fisk eller spot en hval. 
Vi lover dig en unik grønlandsk oplevelse, mulighed for selv at fange en fisk samt at du efter at 
have besøgt vores bar, vil tale ligeså utydelig som en ægte grønlænder. 

Scubar! torsdag  14-16 
Vi bevæger os 18 meter under havets overflade. Hernede findes en anden verden, hvor luft 
udskiftes med vand, og en stærk svømmer vil møde forunderlige skabninger. De hurtigste svøm-
mere kan opleve hjemmebrygget havfrue-tangsnaps, og er du heldig, kan du få en lækker sild på 
krogen. Du kan opleve Fisk, Hvaler og Jell-O-fish - og får du brug for ilt, har vi masser af oxygin! 

Hulbar fredag 01-03 
Vi har bragt hele Klinteborgs sagnomspundne sandkasse til 69 og den er fyldt med øl gravet ned 
af de mandigste mænd!! Find din indre mand frem og grav efter din øl i vores sandkasse i månens 
skær på en stjernerig nat til bløde toner af tøsemusik. Eller hvis du er mere til at se på lækre, 
svedende mandekroppe, så henslæng dig i vores strandstole og nyd en shandy-på-beløbet eller 
en bomb mens de arbejder. 

Sjatbar  lørdag 02-04 
Lørdag nat, 69 lakker mod ende, og der er massere af fortabte sjatter..  
STOP SJATSPILD og kom forbi og smag vores drinks "Sjat" eller "Dobbelt Sjat".  
Så skrurer vi op for ghettoblasteren og spiller navne som Thomas Helming, Gitte Hænning og 
Jens Brixtofte.  

Klub 100 Akustisk lørdag 15- 17  
For andet år i træk bydes der velkommen til hæsblæsende 100 minutter med fællessange fra 
scenen - akustisk klub 100 er over jer igen! De bedste numre fra hele verden og fra evig tid vil 
blive spillet live fra scenen, og I skal synge med. Kom i god tid, så I får pladsen tættest på aftenens 
duo: Rasmus T.T. Callesen og Søren M.F. Just! 

Vaskbar  torsdag 03-05 
A-AHAHAHAHA det er ligemeget! Fuldstændig ligegyldigt! 
https://www.youtube.com/watch?v=D7INONB1Fa0 

Tyrolerbar torsdag 18-21 
Studenterklubben inviterer til årets største volksfest! Ifølge traditionen er oktoberfesten de 16 
dage der starter oktober - i studenterklubben er tyrolerbar de timer der for alvor starter festen til 
årets 69! 
I baren finder du smukke tiroler-frauen og -männer, der fylder dit 1 liters ølkrus til randen med øl 
altimens "anton aus tirol" spiller på fuld rebecca!  
Smæk dine lederhosen eller heidikjole på og spring op på plankerne - studenterklubben bliver 
aldrig den samme 

Jazz og Bourbon Bar lørdag 12 - 14 
Støvet hænger tung i luften mens bassens første bløde toner rammer dine ører. Du har tømmer-
mænd, men er indstillet på at give lørdag til 69-timers bar den bedst tænkelige start. Rutinerede 
og velklædte bartendere fortæller dig om de forskellige typer bourbon, du kan fortrylle ganen 
med imens revybandets jazz-ensemble spiller op for jazzens klassikere

Beer Pong Bar torsdag13-15 
Kom og deltag til dette års Beer Pong event til 69. Der vil være præmier. Tilmelding på eventet på 
Facebook ('Beer Pong Bar 69'). 

Piratbar  lørdag 22-00 
PIRATER! 
Bølgernes brusen bærer gådefulde fortællinger med sig i disse dage. 
Den berømte og berygtede Kaptajn Ravn er netop stævnet ind i Københavns havn og lover mas-
sevis af eventyr og flydende rigdom. 
Så skru træbenet på, støv kridtpiben af, sæt klappen for øjet og papegøjen på skulderen og split 
dine bramsejl! 
Ellers må du gå planken ud! 
Kom til Piratbar og vis os dine kanonkundskaber og vind kaptajnens gunst!

SCOREBOGSBAR!  lørdag 14-16 
Scorebogsdrenge, Aperol Spritz og 25 centimeters ægte release af Danmarks Bedste Toiletlæs-
ning siden 1977. 
Vi ved, at Scorebogen er din største guilty pleasure så kom og få dit fix og en aperol tyret i svæl-
get. 

Bar' kopper torsdag 00-02 
What does the kop say? 
Koppologer fra hele verden er i denne tid samlet på Panum til den store kopference. 
Kopmærksomheden skal være på de forskellige kop-specialer, det bliver kop-fedt! 
Kom og vis din glæde for kopper og få en sjus i en håndbygget kop. 
KOP KOP! 

Kæl for katten torsdag 18-20 
Kæl for katten  
Er du så heldig at stå i kø under 69 timersbar og måske så heldig at stå der i lige de to timer vi 
sidder på et bord eller måske sidder under bordet eller på bordet. Kom ud i køen og kæl for os, så 
forkæler vi dig med kattemælk og mega mange gode kattejokes.  
kritte vitte vit bum bum, over and out. 

JAMAICA bar fredag 10-12 
YAAAAAAH MAAAAN!  
Welcum to Jamaica, the country of LOVE. 
Here de sun ah shin', ganja ah legal and everyting is good.  
Come an relax, enjoy da sun and de sweet reggae vibes.  
Wi will guarantee good reggae music and strong drinks (wit very nice rom).  
Maybe yuh will even see ah true Rastaman?  
Tun up de ting and come chilln wit us. 
Likkle more (see you later) 
ONE LOVE!

Sårbar  lørdag 02-04 
Mon tiden læger alle sår? Eller sårer tiden alle læger? Kom haltende til Storebar og refIektér over 
dette spørgsmål over et shot eller et shock, mens dit Broken Heart får Salt i Såret. Ser du en lækker 
chick eller tyr har vi Adrenalin til at få dig helt i stødet. Så uanset om dit hjerte er lonely, eller om 
du brækkede benet på vej til FADL-vagten, kan du få den optimale behandling i Sårbar! 

Saunagus  fredag 21-23 
Finsk sauna Forbund genopliver ægte sauna religion, når Laplands bedste gusmestrer inviterer 
til en hyldest af gus-kunsten! Mottoet er "alt kan kureres med spiritus og sauna". Nøgleordene er 
velvære, udrensning og detox. Så kom forbi til en omgang rehydrering, smør dig ind i saunahon-
ning, få gang i mikrocirkulationen med saunakvasten og få skilt dig af med affaldsstofferne fra 69! 

Heart Attack Bar torsdag 22-00 
I Heart Attack Bar behandles alle kardiovaskulære lidelser (inkl. hjertesorger), med alt fra stent 
til tredobbelt bypass. Baren vil udover lækre cocktails byde på klamme men nyttige funfacts om 
hjertet – kroppens vigtigste organ. Det hele akkompagneres af vores hjertelige playlist med alt fra 
Taio Cruz feat. Ludacris "Break your heart" til "Quit playing games with my heart" med Backstreet 
Boys. 

Slagelse Tribute Bar fredag 22-24 
Kom og få din udkanstdanmark på! Vi spiller op til dans med knæklys, slagsmål, frække fadøl og 
hjemmetattoveringer. Ingen basarm er for lille og alle røvgevire er smukke. 
I Slagelse er der altid fest og denne aften er ingen udtagelse. Få udlevet din provins-fetisch og 
skub lidt til taget med os. For som der står på Ronnies underarm: "Life everyday as if were your 
last" 
Klar, parat, tramp! 

Skinkebar!   lørdag 19-21 
Føles køen lang og knurrer din mave, så fortvivl ej! I år vil skinkebar sørge for billige sandwiches 
for at stille din sult! 

Præstebar fredag 17-19:  
Medbring din guldbelagte bibel, når du skal bede, blive gift, begravet, døbt eller have forbudt sex 
med en biskop til PRÆSTEBAR! Der vil blive serveret nadver, sunget salmer, og hvis man bekender 
sine synder, må man godt få en Bloody Mary med hjem. Kun Gud sætter grænser til præste-
bar 

HOMM3 Hot Seat Bar Lørdag 12-14 
 Erathias hovedstad, Steadwick, er blevet overløbet af Dungeons Lords fra Nighon. Queen Cathe-
rine påråber sig sine allierede, og elverne fra AvLee svarer hendes kald. Sammen må de bekæmpe 
de mørke umenneskelige hærer fra Nighon for at genvinde Erathia, og bringe riget tilbage til for-
dums storhed. Imidlertid er Dronningens far, King Gryphonheart, blevet myrdet af Deyjas necro-
mancere, som planlægger at lade ham genopstå som Lich, for at lede de udødes hær. Kærlighed, 
magi, hædder og ære - alt er på spil i Kampen om Erathia!" 

Kongerne af Panum  
Jeg eeeeeeeelsker det! Kongerne er kommet til Panum, og i dette afsnit skal den have maaaaax 
gas igen! Fissan, Dolken, Vodka-Thea, Sugar, Banditten og naturligvis Knaldperlen har takket ja til 
at komme og vil være der til at skabe den zygeste fest lørdag aften! Der skal drikkes Shakers og 
laves bodytequilas mens den bedste techno kører til vi er helt hoar! Det bliver fedt man, SPA!

New Nordic Bar lørdag 12- 14 
New Nordic bar hæver i år barren og går benhårdt efter den 3. michelinstjerne. Med en ny og 
skarpere menu med alt fra "slåen-mojito", til klassikere som havtornsnaps og "dugfrisk skovbund". 
Alt sammen økologi og alt sammen serveret i behagelige omgivelser med sprød jazztrompet 
i en live optræden og en bar inspireret af den smukke danske natur. Tag på eventyr i vores vel-
smagende cocktail verden, lad dig forføre af vores skræddersyede tasting-menu, eller gå selv på 
opdagelse i menukortet. 

Hobo-bar torsdag 13-15 
De hjemløse slår lejr i atriumgården hvor der sælges guldøl, spises dåsebønner og skabes stem-
ning i form af mundharmonika og sang. Alle der er blevet jokket på af de kapitaliske jakkesæt og 
deres uretfærdige system er velkomne

Sexekspressen holder Pride lørdag 18-20 
Sexekspressen inviterer 69 til Pride-bar. Det er på høje tid at vi fejrer seksualitet i alle dets afskyg-
ninger og hvor mere passende end i Panums kælder, hvor den så ofte får frit løb. Gennemprøvede 
Sexperter vil servere skønne drikkevare iklædt regnbueflag og glimmer fra top til tå. Så kom og 
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fest med os, og bliv klædt på til en sexet, sjov og ikke mindst sikker fest :) 

Chemise bar  Fredag 20-22 
Baren der er ligeså gammel som 69timersbar! Kom og syng med på dine yndlings Celine Dion 
hits i bedste 69timersbar stil! 

Stetoskoperbar fredag 11-13 
Kom i studiet hos stetoskopet! Find i hos lillebar hvor vores dygtige teknikkere har sat det helt 
store studie op. Når du kommer og bestiller en øl hos os bliver du inviteret indenfor i studiet og 
her ved man aldrig hvad der kan ske. Din stemme forvrænges gennem mikrofonerne og du skal 
være klar til at svare på alle spørgsmål fra værterne. Hvem ved måske bliver lige præcis dit besøg 
en del af en stetoskopet udseendelse. 

TOAST4TOAST lørdag 10 - 12  
Vi er fire piger, der drømmer om at kombinere vores to store passioner; tost og taler! Kunderne 
vil blive mødt af to stykker brød, en skive skinke og en skive ost, der er klar på at høre de taler 
som folk drømmer om at holde til en konfirmation, et bryllup eller den pensionerede prinsge-
mals lerdueskydestævne, mens de venter på en toast og et shot. Har de ikke en tale i ærmet, så 
vil toastmasteren uddele en begivenhed og tre stikord. Musikken er en dejlig blanding af blød 
pop og hård rock, hvor ordet "toast" indgår i nye fortolkninger!  

Frugtbar torsdag 13-15 
ER DU FRODIG OG KLAR - KOM TIL FRUGTBAR! Vi byder hjerteligt velkommen til Fertilitetsklinik-
ken Frugtbar, hvor der rettes op på en seriøst smadret spermcount eller overvældende ovule-
rende ovarier. Takket være Penkowa-fondens støtte, kan vi med den nye LIBIDO3000-scanner 
hurtigt og præcist diagnosticere og udskrive flydende medikamina. Kom tidligt, kom talrigt, 
kom ud over det hele! 

Det bar' høns fredag 13-16 
Vi inviterer på en tur på landet. Kom og klap en høne og drik noget øl.  

HALLOWEEN'Bar fredag 20-22 
Gør jer klar til en oktoberaften lidt udover det sædvanlige, for I er hermed inviteret til en aften 
i uhyggens tegn fyldt med gys, gru og ikke mindst blodige drinks i lange baner! Hvis I tør, vil 
vi byde jer velkommen i vores (u)hyggelige Halloween'bar, hvor drinkskortet lyder på shots i 
kanyler, blodige punches, (u)lækre drinks og Bloody Marys. Så find din mørkeste side frem og 
kom og fest med os. 

Pitbull bar  22-00 
"Hotel Room Service", "Timber" og "International Love". Pitbull = fest-garanti! Søstrene Schmidt-
bull fyrer op for vores allesammens Mr. Worldwide og spiller i kronologisk rækkefølge chefens 
største hits. Der er lagt op til dansefest og højt humør alt imens pitbull-drukspillet kører. Når Mr. 
305 siger "dale", så drikker vi! Nogle af Pitbulls homies sniger sig måske ind til festen, så forbered 
jer på et indspark eller to fra Sean Da Paul, Enrique og nogle af de andre latinoer.. 

Lovens lange kø torsdag 20-22 
Er du bange for en lang, kedelig og utryg kø? Frygt ikke! Politiet kommer og opvarter jer. Er din 
promille pludselig for lav? Så giver politiet pistolshots. Hvem ved, måske kan du bestikke dig til 
en bodyshot? 

Zanzebar  lørdag 17-19 
Kom forbi og få stimuleret og testet dine sanser i Zanzebar! Smagssansen med både surt, sødt 
og salt eller med en af vores specialdrinks: SNOT & VOKS. Mens du måske lidt ambivalent venter 
på denne, tester vi din lugtesans med vores snif&quiz. Gætter du rigtigt, gir' vi en sidevogn 
kvit&frit. Nå ja, også eeelsker vi sanselege – tør du være med? Vi ses på Zanzebar!

69-minutters-bar Fredag 12-14 
69 barer, 69 minutter. Ja det bliver lige så vanvittigt som det lyder! Glæd jer til en gang müsliba-
rer i Müslibar, sprøde rabarber i RaBarBar og ikke mindst lyden af jungletrommerne i Timon og 
PumBar.  

Birthe Kjær Bar/trusser  lørdag 13-15 
Ingen folkefest uden Birthe Kjær, Danmarks ukronede dronning af page, brede smil og knald-
røde gummidreng. Kom og mal klubben rød med Birthepigen - der vil være en lille stærk til at 
svinge træbenet på, en sød brandbil til de modne damer og fællessang, som var det en lummer 
sommeraften på dyrehavsbakken med Johnny Reimar og vennerne. Arrivederci Franz sir' vi bare!

dJ dEtWeIlEr fLuTeDrOp oRiGiNaToR Tor20-22 
DJ Detweiler er kommet til panum - og det skal fejres med blokfløjte lavet af det dyrebareste 
pæretræ! Fløjten er renset med piberenser og smurt med vaseline - så den er klar til brug ved 
årets 69-timers bar! Udover Detweilers ultimative blokfløjtemusik vil højtalerne også spille 
gigantiske navne som Johnni Madsen og Ole Erling! Live blokfløjte spilles af MC BlokFjæs, DJ FFF 
er på DJ pulten og "Frederik - ham på trianglen" på live triangel.  

Radio 69 Lørdag 12-14 
69-udvalgets BAND-udvalg præsenterer; RADIO 69. Kom og hør om dagens barer, lyt til gossip 
fra gårsdagens brandert eller gå i trance over lyden af værternes ølmarinerede tømmermænds-
stemmer. Dine værter på RADIO 69 har sammensat musikprogrammet under dette års 69-timers 
bar, og kan på bedste vis forberede dig på aftenens musiske indslag. Det er formiddagskaffen til 
dine ører! 

Jagtbar Torsdag 16-18 
Sikken fest vi havde i fjor – og du var ikke med! Under de tunge vinrøde fløjsdraperinger og 
Afrikas BIG 5 flyder 60 års portvinen ud over krystalglassene og ned på løvehovedet, men frygt 
ej, vores piger tørrer op. På med John Smedley strikken og friske galocher – der er Gudmindrup 
Jagt og efterfesten er i 69, hvor vi mødes for at grine af pøblen, tjenestefolket og resten af dem 
fra vestegnen.  

Panumskituren afterski  Lørdag 16-18 
Vi bringer alperne til atriumgården og inviterer på legendarisk Panumskituren afterski. Vi glæder 
os til at starte en fest med masser af dans og fadøl. Som altid uddeler vi lidt gratis jägermeister 
og jägerte for at ramme den helt rigtige afterski stemning. Kom og mød dine skibuddies og tag 
forskud på glæderne for årets skitur! SKÅL!  

BarRista  lørdag 10-12  
Kom forbi til kaffe og lun hygge i 69's egen kaffebar - Barrista. Med koffein og alkohol dæmper 
vi tømmermænd og puster liv i trætte øjne. Kom og join os i 69's bedste dagen-derpå-fest, hvor 
vi med pleje af både krop og sjæl, sammen varmer op til endnu en forrygende aften i 69's tegn. 

Een af os lader klunset blive hjemme – ses vi? 

Grøn Fe Bar  fredag 18-20 
De grønne feer trækker igen i år proppen af absintflaskerne og lader den eventyrligt smarag-
dgrønne drik fortrylle 69 for uigenkaldeligt sidste gang. I anledningen af vores 5 års jubilæum 
tænder vi op for årets mest ekstravagante fest og en forrygende overraskelse til de heldige. Kom 
med og lad dig forføre af flyvende feer og dråber af den legendariske drik som forhekser sjælen 
og forblænder sindet. 

Nam-bar fredag 17-20 
Luftfugtigheden er 98% og lyden af huey-helikopterne hænger over hovedet på dig. året er 
1969 og Vietnam-krigen raser. Bevæg dig ind i junglen hvor du i baren møder de unge udsendte 
amerikanske soldater mens der fra scenen bliver spillet op til protest fra Nam-bandets hippiebe-
sætning, der uddeler betingelsesløs kærlighed og flowerpower til alle 

Pynte bar Fredag 13-15 
Synes du også at panum mangler pynt? Nej sevfølgelig gør du ikke det.  Du er bare træt af sidste 
lørdags kummerige pynt, der af en eller anden årsag stadig hænger i klubben. Nu får du mulighe-
den for selv at lave pynten til festerne, det eneste du skal gøre er at drikke lidt lækker lumumba 
og klippe og klistre dig til kreativitet. Ren kærlighed. Der endda hjælper på tømmermændene. 

Soul Bar Torsdag 21-23 
 The soul train is coming! Slæb din trætte og efterårskolde krop forbi Soul Bar og få varmen med 
en forfriskende drink i en bar der emmer af 60'er Motown stemning. Ud af højtalerne vil der flyde 
den lækreste karamelbløde blanding af saxofonsoloer, dybe manderøster og sjælfulde afroameri-
kanske divastemmer.  Du vil bliver serveret af kvinder i guld og glimmer, der vil sørge for at både 
tørsten og sulten vil blive stillet – yes honey, der vil være soul food ;) Kom og get your groove on i 
Soul Bar, det er balsam for sjælen!

Pablo EscoBAR vol. 2  fredag 00-02 
Columbias mest berygtede narkotikasmugler er endnu engang 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 alkohol til lyden af sydamerikanske rytmer. Kom og vær en del af en verden der 
emmer af korrupt politi og penge i overflod - hvis du tør!

Jul på Vesterbro Torsdag 19-21 
Julen kommer tidligt i år, nemlig til 69timersbar, hvor Stewart, Danny, Randi og resten af slænget 
fra Jul på Vesterbro kommer og drikker guldbajere. Så kom og få en guldbajer, en vodka eller 
Fernet Branca (ja her drikker vi flasker, ikke shots), pølser fra stewarts foderbræt - og hvis man er 
vegetar kan man få en kradser med bræk og bæ og blod.. Yes sir! 

Tivoli kæler for køen! torsdag 16-18  
Velkommen i Tivoli ! Som de fleste ved består 80% af din Tivoli-tur i at stå i kø til Dragen, Det 
gyldne Tårn, Den gamle Rutchebane og spanskrørene. Vi kæler for jer og gør køen lidt hyggeligere 
og vil forsyne jer med popcorn, baconchips, øl og shots så I er klar til den helt store tur nede i 
Klubben ! Glæd jer desuden til special appearence ved den franske og spanske klovn!  

Fiss Bar  Lørdag 16-18 
FISS - Fernet Interesserede Studerendes Selskab byder endnu engang til fest. Hvis du nogensinde 
har siddet og forsømt en sommer med anatomi og nylig opstået viden om Coping-Modeller, vil 
du forstå at der ikke er andre faste forbehold om livet som medicinstuderende end at det er et 
bittert liv. Kom forbi i Fissbar og drik 37 urter der alle er gode for krop og sjæl, men bedst til at 
glemme det hårde i livet. Bliv genfødt i FISS-Bar.

96 timers bar fredag 10-12 
His daughter was taken. He has 96 hours to get her back. 

Legebar'n  lørdag 00-02 
Nu har I fået fri fra skole, og derfor skal der fejres med god gammeldags spas og ballade. Tag din 
bedste ven i hånden og smut ned på legepladsen. Sidste ned af rutsjebanen taber! 

Bawler Bar  
Hele Danmark ved – vi bawler hele dagen! Bawler Bar er en bar dedikeret til bawlers og pimps 
verden over, og i højsædet er bawleren over dem alle – Johnson!! I baren kan du for nogle timer 
få lov at opleve hvordan en rigtig bawler lever: Læn pænt op ad din grill med en DMA-award eller 
sip en teriyaki eller en Bruce Wayne mens du groover til lyden af en tung bas og 808'er tromme. 
Så whoop-whoop og skeet, skeet, tag at kig' forbi en bar, der får dit anlæg going åndssvag!! 
Bawler Bar er tilbage med alt vores shit – og Det Passer!!! 

O.G BIG HIP HOP BLOWOUT Lørdag 20-22 
Okay mothafuckas, leder du stadig efter the Crizz of life? Stacker du mere streetcred end cash? 
Det er på tide at børste guldkæderne af og flashe dine mothafuckin grillz. Destinationen er Hip 
Hoppens guldalder og festen vil være fyldt med homies som 2Pac, SaltNPeber, Eminem og der 
er ingen undskyldning for ikke at se hiphop ud. Birthdays was the worst days, now we sip cham-
pagne when we thirstaay 

Salsabar  fredag 16-18 
Grib din salsamakker og kom forbi salsabarens danseskole og lær at danse salsa til lækre toner 
fra buena vista social club. Husk at få smurt hofterne, for der er lagt op til en lummer aften med 
masser af forbudte trin! Det er ikke for sarte sjæle... 

ProteinBar  lørdag 22-00  
Er 69 også som en "workout" for dig? Har du tænkt at holde dig stærkt festende hele 69 timer? Så 
MÅ du supply to revive! Vi vil være der til at sikre dit vigtigste energisupplement - protein! Kom til 
os igen og igen og - få fyldt dine aminosyrelagre, så du kan fortsætte den stærke 69 fest! Mød os i 
den mobile ProteinBar og få en bar og shake undervejs i din træning - supply and revive! 

69-TIMERSBAR



| 15 deMOK

FADL's reppere var på pletten og så 
søde ud. 

MOKs ynglingsbannere. Udover det FADL 

havde lavet selvfølgelig. 

Vi fik lov at fylde hele vejen.. Det var SÅ nice, og Sofie fik taget det obligatoriske selfie

Andrea var også glad. 

Der blev  sunget og dan-

set og drukket øl. MOK 

giver stur stur 5-tal.  

Vi havde lavet et flot banner!

MOK var med til demonstration  mod nedskæringer på 
SU og uddannelse. 

Jeppe Havde det ret vildt over 
det hele. 

Vi mødte en sød syge-

plejerskestuderende og 

hendes venner gik også 

med. 

#Nejnej 
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40 millioner besøgende i 23 lande!

Nu i Malmø!
www.bodyworldssweden.se
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