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Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!
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Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 
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http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

 Det sker i ugen.

Ugens sjove indslag.

Ugens redaktion.

Onsdag
MOK udkommer.
Panum-distortion.
Mo bliver bedste venner med Eloq

Torsdag
Tilmeldningsfrist som sexpert! se side 4
Distortion Vesterbro
Johan skal til obstacle-course-running

Fredag
Fredagsrock i Tivoli med Hugo Helmig
Sommer i Søndermarken m. Thomas Helmig

Lørdag
Panumkorets 25-års Jubilæumskoncert
Lukas skal til fødselsdag på et ægte kollektiv

Søndag
Andrea skal i sommerkirke

Mandag
Økonomi med Lægernes Bank i FADL-huset 
MOK deadline 12.00

Tirsdag
Andreas skal til tandlægen - du burde også

Sofie Andrea Mo

JohanAndreas Lukas
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Basalhumanbiologi &cel-

lens kemiske komponenter *

Tidlig patient kontakt

Tidlig patient kontakt

Tidlig patient kontakt

Tidlig patient kontakt

Medicinsk genetik

Medicinsk psykologi & 

sundhedspsykologi

Centralnervesystemets 

struktur & funktion

Mave, tarm & lever

Hjerte, lunge & kredsløb *

Immunologi, basal pat-

ologi & basal farmakologi  *

Diagnostiske fag *

Intern medicin & kirurgi Medicin, kirurgi, patologi, anæ-

stesiologi & patientsikkerhed
OSCE

Arbejds- & miljømedicin

Retsmedicin 

Neurologi, neurokirurgi & 

Psykiatri

Pædiatri 

Pædiatri 

Gynækologi & 

obstetrik

Gynækologi & 

obstetrik

Akut patient

Akut patient

Akut patient

Akut patient

Akut patient

Almen medicin

Almen medicin

Almen medicin

Almen medicin **

Semesteret lakker mod enden og efterhånden som læsesalene tømmes, finder man oftere og oftere de 
medicinstuderende i en klistret mørk kælder, som de kalder for ”Klubben”. Her sletter de med metodisk 
grundighed alt hvad de har lært, mens de fortæller sig selv, at de træner ”sociale kompetencer, som er mindst 
lige så vigtigt for at blive en god læge”. Den er god med jer. Uanset hvilke undskyldninger I har for at drikke 
usunde mængder alkoholiske drikke fra Royals sortiment, ændrer det ikke ved at eksamensfester er nogle af 
de absolut bedste fester, der findes. Samspillet mellem lettelse, fortrydelse, selvhad og et brændende ønske 
om amnesi, skaber de bedste betingelser for livsbekræftende og dommedagssmuk fest. Hvis eksamensfester 
er så sjove og legendariske, hvorfor så nøjes med din egen? Hvis du er lidt smart, kan du faktisk trylle hele juni 
måned om til én lang festival, og snylte på alle andres post-eksamenslykke. MOK giver dig dit festivalprogram, 
og et par af de ting du skal vide for at blende ind.

1. sem.: Basal humanbiologi og CKK
Forløsningen oven på den første vigtige 
bedrift. Det føles sejt og stort, og det 
er det også. Oplagt fest at kigge forbi! 
De er søde, stadig glade, og som ældre 
studerende er det nemt at snige sig ind 
og stikke snablen i ungdommens kilde. 
På en rent billedlig måde.

3. sem.: CNS struktur og funktion
Bedre kendt som ”det der fag efter 
eksamen i bevægeapparatet”. Men 
det er faktisk en både tung og stor 
eksamen, som det godt kan være svært 
at svinge sig op til. De brænder nok 
hurtigt ud. #KoldFør12 Godt de har en 
lang sommerferie foran sig. 

4. sem.: Mave-tarm
Det er tid til at teste teori i praksis. 
Mænd nedbryder fx mere alkohol i 
ventrikelslimhinden end kvinder og har 
ofte et større blodvolumen. Så hvis nu 
du og din study-buddy af modsat køn 
deler en flaske vodka, burde manden 
i teorien blive mindre fuld. Det skal da 
vist afprøves.

6. sem.: Diagnostiske fag
En af de sidste eksamener i dette års 
program, og samtidig den sidste eksamen 
på bacheloren. Det kan derfor være tricky 
at lade som om, at man hører til, fordi alle 
har gået på Panum sammen i mindst 3 år. 
Prøv at sige noget á la: ”At se mig uden en 
øl til fredagsbar, er som at se et småcellet 
lungecarcinom i en ikke-ryger. Det sker 
bare aldrig.”

8. sem.: OSCE
Den store tour-de-speciale-eksamen 
på 8. Efter 8. kan man komme ud og 
arbejde som lægevikar. Så tag et kig ned 
i klubben efter kl 22, og tænk lidt over at 
du i princippet kunne møde dem alle i 
akutmodtagelsen, når du skal indlægges 
med din fjerde penisfraktur.
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* Festen sker i klubben

** Samlet fest for 12.sem pumpefest d.23 juni i klubben

Af Andreas & Johan \\ MOK-red
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser 
af undervisningserfaring!
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!

Selvom semestret er ved at slutte, og der ikke er flere månedsmøder i sexekspressen, så 
fortvivl ej! Vi holder sommerseminar i august. På sommerseminaret kan man blive uddannet 
sexpert, lære en masse nye mennesker at kende på nationalt plan og høre mange fede 
oplæg fra interessante foredragsholdere.
SOMMERSEMINAR 13.-17. AUGUST
Tilmeldingen åbner på TORSDAG D. 31. MAJ. 
 
Der er afsat et antal pladser til nye, som gerne vil uddannes - skriv til Marie-Louise på 
ml.bertelsen3400@gmail.com, og hun vil guide dig igennem tilmeldingen!

Læs meget mere om sommerseminar og hvordan du tilmelder dig på facebook-eventet: 
“Sexekspressens Sommerseminar 2018”

Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Har du ASTMA og mod på en LIVSSTILSÆNDRING?
Deltagere søges til et videnskabeligt projekt, der undersøger effekten af motion på astma. 
Vi ønsker at undersøge om det er muligt og sikkert at blive reduceret i sin forebyggende 
astmamedicin på baggrund af fysisk træning.
Vi tilbyder alle
Systematisk og grundig undersøgelse af dine lunger med standardiserede astma-
undersøgelser i henhold til internationale guidelines 6-8 besøg fordelt på 12 måneder i vores 
lungemedicinske ambulatorium på Bispebjerg Hospital.  Måling af fedt- og muskelprocent 
(DEXA-scanning) samt bestemmelse af kondital.  2 ud af 3 deltagere vil via tilfældig fordeling 
blive tilbudt et  6-måneders superviseret træningsforløb på spinningcykel. Træningen foregår 
på Frederiksberg Hospital. For at deltage skal du:
  -  Være fyldt 18 år
  -  Have astma
  -  Tage daglig inhalationsmedicin med binyrebarkhormon 
  -  Være fysisk utrænet (Maksimalt 1 time/uge hård konditionstræning i gennemsnit)
  -  Ikke være gravid
  -  Ikke have røget mere end 20 cigaretter dagligt i 20 år
  -  Du kan læse mere om studiet på: https://www.bispebjerghospital.dk/replace

Hvis du opfylder dette og er interesseret i at vide mere, vil vi meget gerne høre fra dig
Kontakt: læge Anders Pitzner-Fabricius 
Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Anders.Pitzner-Fabricius@regionh.dk
Tlf. 2859 6371

Projektet er godkendt hos Videnskabsetisk Komité (H-17018372)

Medical Content Developer, Adaptive learning for 
Healthcare Education 
At the cutting edge of healthcare education is adaptive learning – the ability to deliver a 
truly personalized learning experience online.  
Area9 Lyceum (www.Area9Lyceum.com) is looking for talented Medical Content Developers 
to create impactful online learning for our clients in healthcare using our 4th generation 
adaptive platform, Rhapsode™. Our customers include leading universities and healthcare 
providers from around the world.

Our adaptive technology enables people to learn faster and more efficient by addressing 
each individual’s strengths and weaknesses using cloud-based software that works at the 
intersection of cognitive neuroscience and computer science.

The Job
We are searching for medical students with the potential to be outstanding Content 
Developers. This requires the ability to understand the content and goals of healthcare 
education, and the ability to translate this into meaningful learning resources and objectives. 
As a Medical Content Developer for Area9 you will:
Re-engineer existing or develop new adaptive e-learning courses in various areas of 
healthcare.
Work on freelance basis or in a more permanent position. We are entirely happy with people 
working part-time and/or flexibly, and we understand the need for balance between work 
and studies. We welcome diversity of all sorts.
Work from home, our Copenhagen office at Holmen, or from any other suitable venue. Our 
Content Developers can work from anywhere there is a modern internet browser.
Interact with healthcare professionals, learning experts, and clients from across the world.
Be part of our international Medical Education Team including healthcare experts and 
medical students from Copenhagen, Düsseldorf, New york, Boston, Chicago, and San 
Francisco.

With time, be able to manage your own projects and courses.
The ideal candidate can:
Converse with healthcare leaders and subject matter experts in their professional language 
to clearly understand their objectives.
Use adult-learning-focused instructional design to develop impactful learning experiences.
Manage projects end-to-end to deliver outstanding customer results.
Do you want to be a part of a team that designs healthcare learning unlike anything else? 
Learning that is groundbreaking, adaptive, more efficient, more engaging, and of a much 
higher quality than anything seen until now? 
If you meet all of these criteria and think you could excel in designing adaptive e-learning, 
you might well be a future Medical Content Developer, and we would like to hear from you. 
We will provide full training and support from our experienced team as you work with us.
Medical Content Developers will be compensated with a salary of 160 DKK/hour. Work can 
be done at flexible hours.

Requirements
Highly motivated and bright medical student, preferably with clinical experience.
Analytical and critical thinking skills. You will re-engineer or develop courses to meet the 
goals of healthcare providers, and a sharp mind is required to understand and identify the 
most important aspects of varying healthcare learning objectives. 
Project management skills: This is not a project manager position, but you need to be able 
to monitor progress on many courses and manage to deadlines; ensure each and every one 
of them is of the highest quality and developed cost-effectively.
Comfortable with enterprise software and productivity tools like the Microsoft Office® suite, 
Gmail, and Skype.  Familiarity with authoring tools like Articulate Storyline 360® or Adobe 
Captivate® is not necessary, but useful.
Excellent verbal/written communication skills in English and ideally a second language.
Familiarity with basic video, audio and image editing tools and processes.
Self-starter with an ability to prioritize and organize work in order to meet deadlines.
Dependable and persistent, to see projects through to completion.
Comfortable with ambiguity and knowing when to ask for help.

Contact Information

If you are interested, please send a personal statement and a resume to Ask Tybjærg 
Nordestgaard at ask@area9.dk and we will be in contact.

We look forward to hearing from you!

Ask Tybjærg Nordestgaard, Michael Lemke and Khurram Jamil
Area9 Lyceum
Galionsvej 37
1437 Copenhagen K, Denmark 

DATAMANAGER SØGES
Dansk Anæstesi Allergi Center (DAAC), som er en del af Klinik for allergi på Gentofte Hospital, 
søger en efterfølger til vores Datamanager Sandra, som skal rejse til Australien og herefter 
bliver færdig med studierne. 

I DAAC undersøger vi patienter fra hele Danmark, der har haft allergiske reaktioner i 
forbindelse med operation og bedøvelse, og data om disse patienter samles i en database. 

Arbejdet består i gennemgang af journaler, indtastning af data, kvalitetssikring og udtræk. 
De studenter, som har hjulpet os hidtil, har alle haft rig mulighed for at udnytte data til 
bachelor og kandidatopgaver, samt videnskabelige postere og artikler.
Jobbet er normeret til ca. 10 timer per måned i dagtid, men med stor fleksibilitet i forhold 
til eksamensperioder.

Vi søger en medicinstuderende som er 2-3 år inde i studiet, er systematisk med veludviklet 
ordenssans og gerne med interesse for allergi. Vi tilbyder et dynamisk miljø i en lille afdeling 
og tæt supervision, hvis du ønsker at deltage i det videnskabelige arbejde. Tiltrædelse 
snarest eller efter aftale.

Du er velkommen til at kontakte os mhp yderligere oplysninger: 
Kontakt enten Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, eller Mogens Krøigaard, overlæge: 
mogens.kroeigaard@regionh.dk

Ansøgning sendes senest mandag d. 4/6 2018 kl 12.00 på mail til: lene.heise.garvey@
regionh.dk
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Medicinstuderende søges som timelønnede 
forskningsassistenter  
Hjertemedicinsk afdeling, Rigshospitalet, søger 3-4 nye medicinstuderende til Hjerte-CT-
forskningsenheden fra 1. september 2018.

Arbejdet foregår i tidsrummet 14-19 eller 15-20 i hverdage og består i forberedelse inden 
Hjerte-CT og assistent-arbejde under Hjerte-CT af deltagere i Herlev-Østerbro Hjerte-CT 
befolkningsundersøgelsen. Du skal kunne arbejde mindst 5 timer om ugen.

Arbejdet er spændende, men til tider travlt. Du vil få stor erfaring med læsning af EKG samt 
anlæggelse af PVK. Arbejdet foregår i samarbejde med andre medicinstuderende, radiografer 
og Ph.d.-studerende og stiller derfor krav til gode samarbejdsegenskaber.

Du vil blive oplært i arbejdsgang samt IT-systemer på i alt 2-4 lønnede følgevagter i august 
måned eller starten af september. Umiddelbart efterfølgende skal du selv kunne tage 
vagter. Første vagtplanlægningsmøde er torsdag d. 16. august kl. 17:00 på Rigshospitalet.

Det vil være en fordel, men er ikke et krav, at du har bestået 5. semester af medicinstudiet. 
Løn efter overenskomst.

Interesserede bedes sende motiveret ansøgning (max 1 side) og CV (max 1 side) som én 
samlet pdf-fil inden d. 27/6. Ansøgninger som ikke overholder formatet vil ikke blive komme 
i betragtning. Samtaler vil blive afholdt d. 4/7 kl. 13-14 på Rigshospitalet. Du er velkommen 
til at skrive hvis du har yderligere spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Holdleder Christian Snitkjær   Læge Per Sigvardsen
Kardiologisk afdeling 2142   Kardiologisk afdeling 2142
Rigshospitalet    Rigshospitalet
E-mail: christian_snit@hotmail.com

Semesteret der gik! 
MedicinerRådet (MR) siger tak for et hæsblæsende 
studenterpolitisk semester. 
Af highlights, vi medicinstuderende gennem MR har haft 
indflydelse på, kan vi nævne: 
MR har været aktivt med i processen om Den Nye 
Kandidatuddannelse i Region Sjælland. Vi har arbejdet for, 
at der bliver oprettet et godt studiemiljø omkring den nye 
kandidatuddannelse, og at man som studerende for en ’home 
base’ i Køge. Dette vil vi fortsat kæmpe for.  
MR har kæmpet for, at vi i fremtiden får en fysisk base for 
basisgrupper, nu når studenterhuset skal lukkes i 2019. Vi har 
samlet basisgrupperne, og afklaret de forskellige behov til fysiske rammer, så vi kan gå til 
fakultetet og være konkrete om, hvad der skal kræves af de nye lokaler. Vi vil fortsat kæmpe 
for, at vi får ordentlige fysiske rammer omkring det faglige og sociale miljø på Panum. 
MR har fulgt med i processen omkring udvalget for universitetsuddannelserne (UUU), 
og igennem vores pladser i Akademisk Råd, ytret at vi vil være meget utilfredse med, at 
beslutningskompetencen bliver taget fra Studienævnene.  Akademisk Råd, der vejleder 
dekanen, er enige i, at det er en dårlig idé. 
Endvidere har vi været med til at ansætte en ny institutleder på Institut for Klinisk Medicin 
(IKM). Vi har diskuteret en ny bachelorstudieordning, og vi er klar når dette bliver taget 
op i fremtiden.  
Synes du, at alt dette lyder spændende, er du meget velkommen til at komme til 
MedicinerRådets introduktionsmøde i det nye semester – 5. september kl. 17 i 
studenterhuset.  

MedicinerRådet siger tusind tak til Morten Jørgensen, som har været trofast MedicinerRod 
i 6 år, formand i 2 år, studienævnsmedlem i 5,5 år, og i al den tid vi har kendt ham, en 
fantastisk medstuderende. 
Stort tillykke og held og lykke i dit fremtidige lægeliv – vi kommer til at savne dig!  

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Mange studerende er stressede, de fleste mere op til eksamen Nogle oplever sygdom hos 
dem selv eller i familien. Andre føler de ikke slår til. Nogle har det bare dårligt og ved ikke 
hvorfor. Nogle er bange for at lave fejl. Andre tænker over meningen med det hele, måske 
fordi livet opleves meningsløst. Atter andre har problemer med kæresten eller med ikke 
at have en.

Medicinstudiet er hårdt, og der er ikke meget plads til mentale problemer og forstyrrelser. 
Alligevel kan det ramme alle. 
      
Det er godt at gøre noget ved det, når man har problemer. Det er min erfaring, at man 
meget sjældent  kommer videre ved selv at spekulere. Nogle gange kan det være svært at 
tale med familie og venner. 

Du kan tale med studenterpræsten om alt dette og mere til.  Jeg har udvidet tavshedspligt. 
Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 
94. Man kan også være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

Studentermenigheden i København
Som studenterpræst er jeg en del af Studentermenigheden i København, hvor jeg sammen 
med de andre studenterpræster på Københavns Universitet laver forskellige arrangementer, 
som er målrettet studerende. Vi arbejder sammen med en bestyrelse af studerende 
for at gøre vores tilbud så attraktive som muligt. Vi arrangerer blandt andet foredrag, 
studentergudstjenester, ture ud i naturen, læsegrupper, fester og studierejser. Alle vores 
aktiviteter er kendetegnede ved et meget stærkt fokus på faglig kvalitet, så det kan være 
et supplement til en travl hverdag for studerende. De fleste aktiviteter er gratis og åbne for 
alle - uanset studieretning, tro eller "ikke-tro".

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden 
i København eller tag en SMiK folder ved præstens kontor. Hvis 
du vil være mere aktivt med i Studentermenigheden og få 
indflydelse på, hvad vi laver, så kontakt mig på praest@sund.
ku.dk  eller vores medarbejder Katrine: katrine@smikbh.dk

De bedste hilsner

Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus
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Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved 
University of California San Francisco School of Medicine

Forskningsprojektet skal udføres i San Francisco ved Division of Cardiology, UCSF Medical 
Center, UCSF School of Medicine.
Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, 
og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret. 
Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt 
miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.

Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en kohorte af mitralklapinsufficiens-patienter 
der har undergået en ny type kateterbaseret hjerteklapoperation og har fået foretaget 
ekkokardiografi før og efter operationen. Disse ekkokardiografier skal analyseres ved 
avanceret ekkokardiografi af både ventrikel- og atrie funktion.
 
Der foreligger protokol som der skal søges midler med til løn og udenlandsomkostninger, 
og dette skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra 
februar 2019, hvis midlerne findes – alternativt kunne opstart være juni 2019. Vi ser helst 
at du bruger et helt år på projektet, men hvis dette, pga. af fremdriftsreform, ikke er muligt 
kan et halvt år også være en mulighed.

Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring og 
bekendtskab med databehandling, samt kendskab til STATA vil være en fordel. 
Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret 
ansøgning (maks. 1 side) til (senest d. 15/6-2018):
Stud.med Mats Højbjerg Lassen (mcha@live.dk) og 
læge, ph.d. Tor Biering-Sørensen (tor.biering@
gmail.com)

Samtaler med potentielle kandidater forventes at 
ske slut juni over Skype 



DHL-stafetten afholdes i år for 38. gang d. 31/8, og er en 5x5 km stafet i Fælledparken.  
Saml et hold og vær med til en sjov aften med løb og efterfølgende hygge og grill i teltet. 

Hvis man ikke har lyst til at løbe, er der også mulighed for at tilmelde sig som walk-hold, hvor holdet samlet 
går en 5 km rute. Der vil efter stafetten være mulighed for at grille og købe øl samt sodavand - desuden vil 
der også være en præmie til de hurtigste hold!

Tilmeldingen foregår på fadl.dk/dhl, eller via. QR-koden.
Prisen er 750 kr. pr. hold inkl. t-shirt.

Tilmeldingsfristen er d. 3. august. 

27. JUNI 2018 
I FADL-HUSET FRA KL. 13.30

KOM TIL 
KANDIDATRECEPTION 
DEN 27. JUNI KL.13.30 I 
FADL-HUSET.

PANUMKORET KOMMER 
OG SYNGER, OG VI 
SØRGER FOR BOBLER OG 
KRANSEKAGE.

TILMELD DIG OG DIN 
FAMILIE PÅ MIT.FADL.DK

DHL 2018

FADL ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER  
- OG HELD OG LYKKE MED EKSAMINERNE

Husk vores gratis arrangement med Lægernes Bank d. 4/6.

Her får du tips og tricks til budget, skat, bolig og mange 
flere af de økonomiske udfordringer du støder på som 
studerende.

Aftensmad fra Restaurant 20a er inkluderet,  
og tilmelding sker derfor via mit.fadl.dk
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DHL-stafetten afholdes i år for 38. gang d. 31/8, og er en 5x5 km stafet i Fælledparken.  
Saml et hold og vær med til en sjov aften med løb og efterfølgende hygge og grill i teltet. 

Hvis man ikke har lyst til at løbe, er der også mulighed for at tilmelde sig som walk-hold, hvor holdet samlet 
går en 5 km rute. Der vil efter stafetten være mulighed for at grille og købe øl samt sodavand - desuden vil 
der også være en præmie til de hurtigste hold!

Tilmeldingen foregår på fadl.dk/dhl, eller via. QR-koden.
Prisen er 750 kr. pr. hold inkl. t-shirt.

Tilmeldingsfristen er d. 3. august. 

27. JUNI 2018 
I FADL-HUSET FRA KL. 13.30

KOM TIL 
KANDIDATRECEPTION 
DEN 27. JUNI KL.13.30 I 
FADL-HUSET.

PANUMKORET KOMMER 
OG SYNGER, OG VI 
SØRGER FOR BOBLER OG 
KRANSEKAGE.

TILMELD DIG OG DIN 
FAMILIE PÅ MIT.FADL.DK
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Onsdag d. 30/05
07:15   Vækkeuret ringer første gang.
07:28   Vækkeuret ringer anden gang...
07:53   Vækkeuret ringer tredje gang, du står op. 
08:23   Morgenmad på cyklen, to gulerødder og én tomat
08:44   Panum. Du har misset SAU, men finder en ny SAU på saushoppen.dk som ligger i morgen kl. 08:15, dog 
                i lokale 30.01.60a (nederen...) 
08:55   Du køber en kop kaffe i Kanneren (kantinen), pyh det var dyrt! Hvornår mon klubben åbner igen? 
                Måske første næste semester? Du går på stille-læser.
10:44   Første pause. Du møder din læsemakker i kopirummet og han har husket at købe et gade-armbånd til 
                dig. Yes! Det vigtigt! Du troede lige et splitsekundt, at du ville misse både SAU og Distortion samme dag.
11:31   Du electric-boogie dancer tilbage til din plads, mens du overvejer at finde en ny erstatnings-SAU til i 
                morgen tidlig...
11:32   Du stalker folk på facebook som er attending til “Panum Distortion” eventet.
12:18   Du finder endelig ham/hende fra hold x08 som kiggede på dig til forelæsningen i går.
12:25   Frokost i Kanneren.
14:15   Forelæsning.
14:28   Du forlader forelæsning i Jerne og løber mod Lundsgaard til din EGEN forelæsning. Typisk. 
15:01   Din mor ringer. Hun vil gerne snakke om ham der fra “Lægens Bord”. Igen...
15:19   Du lægger på, samtidigt med du får sat den sidste overstregning i bogen. 
15:21   Du skriver en lang gruppe-besked til alle dine panum-håwmies for at høre hvor i skal 
                mødes. 
15:52   Du sider klar ved den nye hovedindgang - ingen af dine venner er her endnu...
15:54   Gadearmbåndet dit bliver sat rundt om dit håndled - yes! Det føles godt!
16:00   Distortion er officielt i gang!!!

Så er vi igang:
16:09   Du køber din første Strawberry Daiquiri ved Panum Tårnet.

16:30-17:00   Emil Ravn spiller! Du står på pletten på Nørrebrogade, lige før Runddelen.  Det 
fedt og solen skinner!

17:00-17.30   Gram!? Samme sted!? Din veninde siger at det er alt for svedigt, og du bliver. 

17:30-18:00   LoTTe går på, på Rust. I løber hele vejen tilbage til Guldbergsgade. 

18:00   Du er SULTEN! MAD! Du får en gratis øl af en ven og glemmer du er sulten.

18:18   Din øl er nu drukket og du køber en kummerlig dürüm med falafel på Torvets.  
Mums. Not so much..

18:30   LØB! mod Panum-tårnet! Meloh spiller NU!

19:15   WHAT! Er det allerede slut? Meloh var temmelig lækkert ellers. Du overvejer Discofix ved Panumtårnet, 
men din veninde SKAL se ANYA.

19:30  ANYA spiller på Baggesensgade - Du kan godt nå det, hvis du endnu engang løber derhen. Din veninde 
vil pludselig meget hellere se Emil Kruse på Blegdamsvej, som jo også ligger lige ved Panum. Det blir Emil...

20:30  Du står helt foran ved scenen efter Emil Kruse. Og nu går Eloq sgu på!!! Timing, timing, timing!

21:00   DU BLIVER STÅENDE! Det er tid til TopGunn. Din veninde råber noget til ham - han kigger. 
Det akavet.

21:30   Emil Bagger. Ved Sortedam Dosseringen. Dagens sidste løbetur går mod søerne!

22:02   Din veninde knækker sig i søen. En gammel dame fra et vindue ser det. Damen ser bekendt 
ud? Måske er det Chris MacDonald. Det akavet. I skal videre. KLUBBEN! Ham du ikke rigtig kender fra 
gruppe-chatten skriver, at alle tager mod KLUBBEN. Det gør du/I også.

22:34   Begyndende anterograd amnesi. Slut herfra. Hyg dig i klubbis.

P
D

PANUM DISTORTION  2017  X  blegdamsvej  18 

Tekst

Martin  jensen  x  pau  x  residents
onsdag  31. maj  Nørrebro

live  blendede  dobbelt  daquiries 

MEDICINERENs  SURVIVAL GUIDE TIL
DISTORTION på NØRREBRO

Af: Lukas, MOK/red.
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Du kan mærke det lige dele på grund af din 
tiltagende græsallergi og lige dele på 

det dagligt intensiverende stressniveau 
hos din læsemakker: Det er snart 
eksamenstid. Og som natten følger dagen 
og tømmermændene følger festen, så 
smutter MOK på sommerferie inden vi 
rammer juni måned.

Fra hele redaktionen skal der lyde en 
hjertefølt tak til dig, kære læser. Tak fordi 

du læser med! MOK er kun MOK i kraft af dig. 
MOK er dig og du er MOK ...og netop med 
det i mente, så vil vi gerne høre fra dig! Ris 
og ros. Skidt og kanel. Det sure og det søde. 

Skriv endelig til os på mok@mok.dk hvis du 
har noget at sige. Hvad vil du have mere af 

næste semester? Hvad vil du have meget mere 
af? Har du en god ide til hvem vi skal interview’e 
eller hvad vi skal anmelde – så skriv det til os! 
Hvis du selv har noget på hjerte - så bringer vi 
også gerne det. Mailen er altid åben.

Kære Læser

Hav en rigtig dejlig sommer!

Mange kærlige hilsner,
Din MOK-redaktionen


