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er knuden 
adhæreret til det 
omkringliggende 
væv?

En digital revolution i det svenske sundhedssystem
af  Albin Arvidsson, MOK-red.

Igennem de sidste par år har noget, der bedst kan beskrives som en revolution fundet sted i den svenske primærsektor. Den er 
drevet af  såkaldte ‘netlæger’ – det vil sige, nystartede private sundhedstjenester som Kry, Min Doktor og Doktor.se, hvor patienter kan 
tale med autoriserede læger fra deres eget hjem gennem videosamtale. Disse sundhedstjenester har på kort tid opnået kæmpesucces 
med hundredtusindvis af  patientbesøg og er nu en milliardindustri. Samtidig er sundhedstilbuddet under kritik og en livlig debat 
blandtsundhedsfaglige og politikerei medicinske tidsskrifter og øvrige medier finder for tiden sted på den anden side af  sundet. 

Konceptet er meget simpelt: Man downloader en app, booker en tid og 
bliver straks ringet op af  en læge. Patienten har herefter op til 15 minutters 
samtaletid over video til en pris af  et par hundrede kroner. Den resterende 
del af  regningen betales af  de svenske Regioner (pt. 400 kr). Nemt og hurtigt, 
siger fortalere. En velkommen aflastning af  primærsektoren til de, der virkelig 
har brug for det fysiske møde med en læge, mener sundhedstjenesterne selv. 
En farlig udvikling, siger kritikere derimod, som mener at netlægerne dræner 
sundhedsvæsenet for ressourcer.

Meget af  diskussionen omkring de nye netlæger omhandler, hvilke sygdomme 
de er egnede – og i stand – til at behandle. Nogle patienter, som kronikere 
med regelmæssig kontakt med sundhedsvæsenet eller personer med meget 
store afstande til nærmeste lægehus, er oplagte kandidater for behandling via 
videosamtale, hvorimod diagnosticering af  fx lungebetændelse og ørebetændelse 
alene over video bedst kan beskrives som af  tvivlsom kvalitet. Et studie fra 
Jönköpings Län fra sidste år kiggede på Kry og Min Doktors behandlinger 
af  lunge- og halsbetændelser og fandt, at kun én patient ud af  hhv. tre (Kry) 
eller fire (Min Doktor) fik den korrekte behandling i overensstemmelse med 
gældende retningslinjer.Unødvendig udskrivning af  antibiotika var det største 
problem i forbindelse med de virtuelle konsultationer.

En debat der har vakt særlig opmærksomhed har været konflikten mellem Kry og det nationale programråd STRAMA (Strategigruppen 
för rationell användning och minskad antibiotikaresistens). STRAMA har eksisteret siden 1995 med henblik på at koordinere arbejdet 
for et mindsket antibiotikaforbrug på et nationalt plan,og har været en vigtig bidragende faktor til det lave antibiotikatryk i Sverige, der 
har været faldende siden 1990’erne. 

Debatten mellem Kry og STRAMA drejer sig især omkring diagnosticering og behandling af  tonsillitis og pharyngitis: Centor-kriterierne 
bruges til at vurdere om tilstanden mest sandsynligt skyldes en viral eller bakteriel agens. Der gives points for fire kriterier (feber over 
38,5 °C, fravær af  hoste, rødmen og belægninger af  tonsiller samt angulær lymfeadenit), med henblik at vurdere om en Strep A-test skal 
udføres og sidenhen om antibiotika skal udskrives. Kry mener ud fra deres kliniske erfaring at man kan afklare minimum tre kriterier 
alene vha. en videosamtale, for at kunne gå videre med en Strep A-test, hvorimod STRAMA mener, at der mangler videnskabelig evidens 
for at en undersøgelse af  svælget via video eller fotografi er en tilstrækkelig substitut for det fysiske møde. Derudover mener nogle 
debattører, at Centor-kriterierne er forældede og ikke skal udgøre udgangspunktet for debatten. 

Et interessant spørgsmål er om, og i hvilken grad, trenden med netlæger vil udvikles til et globalt fænomen. Kry er for eksempel allerede 
ekspanderet både til Norge og Spanien. Det er også ganske bemærkelsesværdigt, hvor hurtig udviklingen af  digitaliseret lægebehandling 
har været de sidste to år i Sverige. Meget tyder på, at det er en vedvarende forandring, ikke mindst de svenske regioners egne nystartede 
digitale tiltag hvor man kan chatte med sundhedsfaglige over nettet. Mulighederne er store, men der skal trædes varsomt frem. Det sidste 
ord er i hvert fald ikke sagt om hvilken rolle netlægerne vil spille i fremtiden. 
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FORNIKS - Tropiske neuroinfektioner
Kan medicin blive mere sexede? Nej – det mener vi i FORNIKS heller ikke. Derfor har vi 
inviteret en af landets sejeste neurologer og infektionsmediciner til at holde foredrag for 
alle på Panum omkring tropiske infektioner og deres påvirkning på hjernen. Hvis I ikke 
allerede har gættet hvem det er, så er det ikke mindre end overlæge Klaus Hansen fra 
Neurologisk Afd. Rigshospitalet og overlæge Christian Brandt fra Infektionsmedicinsk afd. 
Nordsjællands Hospital. 

Det hele kommer til at foregå tirsdag d 6. november kl 17:15 til ca. 
kl. 19:00. Der vil være kaffe og kage inden foredraget og i pausen. 

Vi glæder os rigtig meget til dette fantastiske foredrag – og til at se 
jer! Sæt kryds i kalenderen og hiv din læsemakker, veninde, kæreste 
eller mor med og få en informativ oplevelse. 

FIGURANTER SØGES TIL FULDSKALAØVELSE 14. 
NOVEMBER
Vil du være med til at øve Akutberedskabet, brandvæsnerne og politiet på Københavns 
Vestegn? Kan du spille tilskadekommen, fastklemt og skræmt? Vil du se beredskaberne an 
indefra? Så har du muligheden onsdag den 14. november, hvor myndighederne laver en 
fælles fuldskalaøvelse i Høje Taastrup.

Sminkningerne starter fra kl. 16.00 og du vil efter udsmykning og instruktion blive placeret 
på et af flere skadesteder eller blive sendt til en af akutmodtagelserne i Region H som 
tilskadekommen. Når du er færdigbehandlet på Behandlingspladsen eller Akutmodtagelsen, 
får du en omgang mere. Selve øvelsen starter kl. 19 og slutter allersenest kl. 02 – formentlig 
tidligere for de flestes vedkommende.

Øvelsen er træning af samarbejde mellem brandvæsnerne, Region H, politiet og AKS, 
Beredskabsstyrelsen og andre aktører indenfor akutområdet.

Hvis du har tøj, der må komme blod på og klippes i, må du meget gerne medbringe det 
(husk tøj til at komme hjem i bagefter!).

Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semesterkrav

Det praktiske:
Afholdes onsdag den 14. november kl. 19-02 i Høje Taastrup
Deltagelse er frivilligt og ulønnet og du skal være fyldt 18 år. Til gengæld får du en sandwich 
og kildevand, kaffe og te – og så oplevelsen!

Kontakt:
Martin Fjordholdt
martin.fjordholt@regionh.dk

MULIGHED FOR LØN-
NET FORSKNINGSÅR 
OG KANDIDATOPGAVE INDENFOR PERIOPERATIV 
OPTIMERING.
Du vil blive tilknyttet nystartet RCT med recovery efter alloplastikkirugi på Hvidovre hospital. 
Det er en unik mulighed for at blive tilknyttet en enhed som er absolut førende indenfor 
fast-track kirurgi og perioperativ optimering v. Professor Henrik Kehlet.

Opstart vil blive fra januar 2019 og der kan forventes minimum 1 artikel, samt deltagelse 
i yderligere projekter!

Ved spørgsmål eller behov for yderligere info kontakt henrik.kehlet@regionh.dk eller tlf 
35454774

FIGURANTER TIL TRAUMECENTERET RIGSHOSPITAL-
ETS BEREDSKABSØVELSE SØGES
Traumecenteret Rigshospitalet afholder beredskabsøvelse den 14. november og søger 
figuranter til øvelsen. Som figurant får du en fantastisk mulighed for at opleve en 
beredskabsøvelse på tætteste hånd og være med til at træne landets sundhedsfaglige 
personale i pressede, akutte scenarier.

Man kan som figurant komme ud for at skulle spille pårørende og være med til at skabe 
panikstemning og presse personalet på hospitalet. Eller man kan blive sminket med skader 
for at spille patienter i traumecenteret.
Der er i alt brug for 20 figuranter og der er sandwiches til alle deltagere.

Hvem er du?
Medicinstuderende - intet semesterkrav.

Det praktiske:
Afholdes den 14. november kl. 15 til ca. kl. 19
20 figuranter – tilmelding sker ved at skrive en mail med navn, alder og telefonnummer til 
Camilla Meno Kristensen
Fordelingen af pladser sker efter ”først-til-mølle”-princippet

Kontakt:
Camilla Meno Kristensen 
ckri0094@regionh.dk

Generalforsamling 2018 i SIMS (Stu-
derendes Idrætsmedicinske Selskab)
Mandag den 12. november 2018 kl. 17.15. afholdes dette års 
generalforsamling i Studerende Idrætsmedicinske Selskab. 
Der vil være valg til ansvarsposter, opdatering på kommende 
arrangementer, mad og god stemning.
Alle er velkomne - nye som gamle!

Center for Perioperativ Optimering søger medicin-
studerende til forskning til start d. 1. februar 2019
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde 
såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og 
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen 
med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). 
Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil 
emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men 
der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et 
vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med 
problemer, der måtte opstå undervejs. 
Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis 
kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder: 
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2019
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe 
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i 
løbet af ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
- Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital 
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger 
i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, 
hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.
com inden: 

1. november 2018 

Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

 

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til 
forskning til start d. 1. februar 2019 
 
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i 
tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. 
Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).  

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt 
bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af 
medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig 
hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.  

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis 
kombineret med forskningssemesteret. 
 
Vi tilbyder:  
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode  
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2019 
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe  
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen 
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale 
- Erfaring med klinisk forskning 
 
Vi forventer at ansøgeren:  
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner  
- Er struktureret, dedikeret og flittig  
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden  
- Er medicinstuderende på kandidatdelen 
 
Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16 
 
Om CPO:  
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital 
(www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i 
Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk 
forskningsmiljø.  
 
Ansøgning:  
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:  

 
1. november 2018  

 
Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale. 
 
Yderligere information:  
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails: 

- Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com) 
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk) 

MOKs autosvar har fået en penneven.
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Har du blod på tanden og har du lyst til prøve 
kræfter med forskningen som forskningsårsstuder-
ende? 
Vi har et hæmatologisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende. 
Projektet handler om brugen af ny målrettet behandling i form af Ibrutinib, der har 
revolutioneret prognosen hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi CLL, den hyppigste 
form for leukæmi i Danmark. Vi ønsker at undersøge prævalensen af patienter i ibrutinib 
behandling samt incidensen af infektioner, andre bivirkninger og længden af respons til 
behandling hos disse patienter. 

Studiet vil blive udført ved at kombinere danske registerdata med patient journal data. 
Computer-snilde, nørderi og iver er derfor en fordel. 
Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, gennemgå patient journaler (ca. 
100), data håndtering og samskrivning til offentliggørelse. Valg af statistiske analyser, 
resultatgennemgang og diskussion vil være af fælles ansvar. Projektet forventes 
afsluttet med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, samt 
konferencedeltagelse fx ved ASH i 2019 i Orlando Florida. Det vil selvfølgelig også kunne 
resultere i et speciale.

Arbejdet vil hovedsageligt foregå ved CLL-LAB på Rigshospitalet i et internationalt 
anerkendt forskningsmiljø med 5 PhD studerende, 2 postdocs samt en række internationale 
samarbejdspartnere i Europa og USA: https://www.rigshospitalet.dk/cll-lab. 
Vi vil i fællesskab lave ansøgning til Righospitalets Forkningsfond med deadline 9 november 
2018. For yderligere information, kontakt venligst PhD-studerende Michael Asger Andersen 
(michael.asger.andersen@regionh.dk) eller overlæge Carsten Utoft Niemann carsten.utoft.
niemann@regionh.dk
Frist: 19/10 - 2018

Kandidatstuderende søges til lægevikarhold på Neu-
rokirurgisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup 
Om stillingen: 
Vi er et lille lægevikarhold på 6 ansatte med et godt socialt sammenhold, der varetager 
funktionen i ”Rygseminaret” på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet – Glostrup. Da 
flere af os bliver læger til januar, søger vi nye holdmedlemmer. 
Vi udfører præoperative undersøgelser og vurderinger på patienter, der skal rygopereres 
indenfor den nærmeste fremtid. Dette er vores primære opgave, men såfremt der er tid i 
programmet, er det også muligt at deltage i rygkirurgiske operationer, når man er endeligt 
oplært. 

Hvad der forventes af dig
- At du har interesse indenfor neurologi og neurokirurgi foretrækkes, men erfaring
 indenfor disse specialer er ikke et krav. 
- At du er udadvendt, selvstændig og nysgerrig 
- At du trives i tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, læger, fysioterapeuter
 og andre faggrupper. 
- At du er klar på at være en del af et lille og socialt hold, hvor vi hjælper hinanden
 også i travle eksamensperioder 
- At du har bestået 2. semester på kandidaten 

Det praktiske: 
Arbejdet foregår i hverdagene i dagvagt fra kl. 8-14 på Glostrup Hospital (sommetider senere 
afhængigt af arbejdsmængden), og du vil indgå i samarbejde med afdelingens andre læger 
og især sygeplejersker. Vi forventer, at du kan tage omkring 3 vagter pr. måned. Der er aldrig 
vagter på helligdage og i weekender. Der er 3 lønnede følgevagter, hvor du oplæres. Løn 
gives efter FADL’s overenskomst for lægevikarhold (196 kr./time).

Ansøgningsfristen er fredag d. 9. november 2018, og der vil være ansættelsessamtaler i uge 
46. Alle ansøgere får svar telefonisk eller via mail inden udgangen af uge 46. 
Ansøgning samt CV kan sendes til holdleder Julie på nedenstående mailadresse. Spørgsmål 
til stillingen kan ligeledes stilles via mail. 

Julie Ravn, holdleder
julieravn@me.com

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i 
København - SMiK
Højtlæsning for studerende ved studenterpræst Nicolai
Hver anden onsdag læser jeg højt for studerende, der gerne vil have en pause fra 
faglitteraturen ved at lytte til og snakke om gode skønlitterære historier med andre. Vi læser 
forfattere som Tove Ditlevsen og Raymond Carver. Som deltager får du mulighed for at indgå 
i et særligt fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de 
tekster, der læses, og derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver. Vi har fokus 
på glæden ved at læse og glæden ved at læse sammen. Det kræver ingen forberedelse 
eller særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke nødvendigt at deltage alle gangene 
– bare mød op!

Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17.00-18.30. De næster datoer er 24. oktober samt 7. 
og 21. november. 
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré

Foredrag med Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland
Vi lever i distraktionens tidsalder. Et frit menneske er et opmærksomt menneske. Så 
hvad siger tidens herskende mediekultur om vores forhold til os selv og hinanden? 
Vi står på verdenshistoriens største bjerg af information, men på bunden af en dyb 
opmærksomhedskrise, hævder Lea Korsgaard. Og foreslår i dette foredrag en vej videre frem.

Tid og sted: Torsdag d. 1. november kl. 16.00-18.00
Københavns Universitetsbibliotek Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7, 2300 København S
Fri entré

Filosofisk mostur
Mange lægger ofte ikke mærke til mos, men alle har set mos. Mossernes forunderlige 
verden kræver nærsyn og særsyn og derfor er det en god ide at medbringe en lup, hvis man 
gerne rigtig vil studere mosserne. Også på denne tur vil vi filosofere på turen, måske med 
udgangspunkt i de meget små forskelle. Vi har også på denne tur fornøjelsen af at have 
biolog Flemming Ekelund med, som også er meget kyndig i mos, hvilket han vil introducere 
os til. Bøllemosen som vi skal rundt omkring og ud i, er en meget spændende biotop, som 
foruden mos fremviser et meget interessant plante- og dyreliv. Turen følger samme model 
som den filosofiske svampetur: vi spiser frokost undervejs og der vil være en opbyggelig 
tale fra studenterpræsten. Husk mad og drikke, godt fodtøj og påklædning efter forholdene. 
Turen er som altid arrangeret i samarbejde med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier.

Tid og sted: Vi mødes på Skodsborg st., parkeringspladsen Bøllemosevej - bag stationen kl. 
09.30. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået her på facebookbegivenhed.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk med navn+studieretning er nødvendig. 

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en 
SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, 
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk. 

Studenterpræsten står desuden til rådighed for personlige samtaler. 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.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

Kære medicinstuderende på kandidatdelen.
 
Vi i Yngre Danske Kirurger har en glædelig nyhed til dig med interesse for kirurgi. Som noget 
helt nyt har du nu mulighed til at blive juniormedlem af YDK allerede som medicinstuderende 
på kandidatdelen.
 
Som navnet antyder er YDK en forening for yngre kirurger, som arbejder på at forbedre 
uddannelsen i kirurgi på alle niveauer. Vi afholder månedlige medlemsmøder og temaaftener 
om kirurgiske emner, vi har døgnmøde med særlig fokus på et nyt emne hvert år, afholder 
årsmøde med kirurgiske foredragsholdere, generalforsamling og fest, samt nytårskur. 
Medlemmer fra bestyrelsen og foreningen er repræsenteret i Dansk Kirurgisk Selskab, 
Yngre Læger, Uddannelsesudvalget,  Ansættelsesudvalget og de kirurgiske fagområderne.
 
Som juniormedlem får du en unik mulighed til at erhverve dig et netværk af kommende 
kollegaer indenfor kirurgi. Du kan være med til at styre YDKs kurs fremadrettet, og have 
indflydelse på emner vi diskuterer og sager vi engagerer os i. Som juniormedlem vil du også 
kunne bidrage til at arrangere temaaftner og øvrige arrangementer, og har selvfølgelig 
taleret til alle møder. 
Juniormedlemmer har ikke stemmeret til vores generalforsamling, og kan ikke sidde i 
bestyrelsen.
 
Er du nysgerrig på hvem vi er og om vi er noget for dig? Kig forbi vores hjemmeside www.
yngredanskekirurger.dk, eller skriv en mail til sekretaer@ydk.nu hvis du gerne vil være 
medlem. Oplysning om vores vedtægter (§ 6 Juniormedlemskab) findes her http://ydk.
nu/om-ydk/vedtaegter/

 
Med Venlig Hilsen
 
Bestyrelsen for Yngre Danske Kirurger

Det er blevet nemmere for 
jer fra 6.-12. semester at 
holde eksamensfester, så 
hold jer endelig ikke tilbage! 
Jubiiiiiiii 
Man søger via studklub.dk, ellers så skriv til 
udlaan@studklub.dk

På torsdag kl. 11 starter årets 69-timers bar med 
en lækker åbenreception med tale, cava, kor og 
lidt let mad. Kom - det bliver smadder sjovt og 
hyggeligt. 

Klubben har lukket alle dage op til 69-timers bar 
og mandag-tirsdag ugen efter. Vi glæder os til et 
brag af en fest!



Stemmer i alt: 2608, stemmedeltagere i alt: 450, blanke stemmer: 5

Stemmer Navn      Stilling
203  Claas-Frederik Johannsen   Repræsentant
186  Andrea Maier     Repræsentant
157  Ossian Nilaus Gundel    Repræsentant
146  Mads Koch     Repræsentant
137  Tobias Berg     Repræsentant
109  Mo Haslund Larsen    Repræsentant
107  Linnea Thye Gerdes    Repræsentant
107  Anders Bang     Repræsentant
97  Christian Suppli Benson   Repræsentant
95  Tue Leth Nielsen    Repræsentant
92  William Wendler Thomassen   Repræsentant
89  Mads Marstrand Helsted   Repræsentant
87  Kaare Johan Peter Stolt   Repræsentant
86  Katrine Kjær Iversen    Repræsentant
86  Katrine Søgaard Thomsen   Repræsentant
78  Nasra Abdi Ashur    Repræsentant
76  Malthe Emil Bergholt Hviid   Repræsentant
73  Kristian Mosfeldt Jeppesen   Repræsentant
71  Viktoria Sigsgaard    Repræsentant
66  Niels Emil Hillerup    Repræsentant
65  Niels Bjørn Dalsgaard    Repræsentant
63  Magnus Alexander Gibson   1. suppleant
58  Clara Mellergaard Jensen   2. suppleant
52  Frederikke Anine Prætorius   3. suppleant
47  Katrine Feldballe Bernholm   4. suppleant
41  Moises Alberto Suarez Zdunek  5. suppleant
39  Johanne Emilie Dornonville de la Cour 6. suppleant
38  Eva Rudjord Therkildsen   7. suppleant
31  Benjamin Waraich    Ikke valgt
26  Amanda Andersen    Ikke valgt

VALGRESULTAT 2018 

Vidste du, at FADLs jurist også kan hjælpe dig med din selvangivelse?

KURSER EFTERÅR 2018

PRISEN FOR DELTAGELSE PÅ
KURSERNE ER 75 KR/DAG  
(MED UNDTAGELSE AF TKO)

TILMELD DIG PÅ MIT.FADL.DK  
ELLER SCAN QR-KODEN

AKUT ABDOMEN
D. 14.11 & 15.11
KL. 16:30-21:00

AKUT MEDICIN
D. 30.10, 31..10 & 1.11
KL. 17:00-21:00

AKUT PÆDIATRI
D. 20.11 & 21.11
KL. 17:00-21:00

EKG
D. 4.12, 5.12 & 6.12
KL. 17:00-21:00

INFEKTIONSMEDICIN 
D. 13.11 & 14.11
KL. 16:30-20:30

KARDIOLOGI
D. 26.11, 27.11 & 28.11 
KL. 16:30-20:30

ORTOPÆDKIRURGI &  
SKADESTUE
D. 20.11 & 21.11
ELLERW
D. 3.12 & 4.12
KL, 16.30-21.30

PSYKIATRI
D. 27.11, 28.11 & 29.11 
KL. 16:30-20:30

PRÆ-TKO 
D. 5.12
KL. 16:30-20:30

SÅR OG SUTUR
D. 12.11
KL. 16:30-20:30

Der er åbnet for tilmeldinger til restpladser på FADLs opkvalificerende kurser! 
Du kan nu, uafhængigt af hvor mange kurser du i forvejen er tilmeldt, tilmelde dig  
restpladserne - tilmeldingen lukker først, når kurserne er fyldt op. 
Tilmeld dig bl.a. til: 

Kontakt dine tillidsrepræsentanter på tillid@fadl.dk 
- de har tavshedspligt

TILLID
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 Storebar
Lillebar/
scenebar Scene Loungebar Atriumgården Mobilbar

Kæl for 
køen

11 ÅBNINGSREC. Lager Disney Klub100
12 Vor Herre Bar’vares Lager Disney Klub100 Shisha smokey bar
13 Vor Herre Bar’vares Lager Disney Klub100 Shisha smokey bar Frugtbar
14 Røven bar Revy Driftbar/Bil-i-bar Sabelbar / Frugtbar
15 Røven bar Revy Driftbar/Bil-i-bar Sabelbar
16 Tanzibar Revy SP-Bar MOKbar / Mette Blomsterbar PostBar Irish coffee

17
Tanzibar TyrolerBar SP-Bar MOKbar / Mette 

Blomsterbar Grillbar PostBar Irish coffee

18 BørsBAR TyrolerBar Lånbar K-pop bar Grillbar SortbørsBar/Fødselsdagsbar Irish coffee
19 BørsBAR 19:30 NamBar Lånbar K-pop bar Grillbar SortbørsBar/Fødselsdagsbar Irish coffee

20 FejlBar NamBar Ballonbar Justin Timerbarlake 
/ Bongobar Grillbar Bedstemorbar / Gi’ mig coco (under trappen) Fireball

21 FejlBar Nambar Ballonbar Justin Timerbarlake 
/ Bongobar Grillbar Bedstemorbar / Gi’ mig coco (under trappen) Fireball

22 One night in Bangkok 22:30 Mund de Carlo Sygbar Ho Ho Hoe
23 One night in Bangkok 22:30 Mund de Carlo Sygbar Ho Ho Hoe

0 Agraba(r)h On weekends we 
wear pink Pingubar Sandhedens time

1 Agraba(r)h On weekends we 
wear pink Pingubar Sandhedens time

2 Slettefest-bar Baby Shark bar
3 Slettefest-bar Baby Shark bar
4 Åbent
5 Åbent
6 Åbent

Torsdag

69-timersbar 2018
Det bliver bare fedt og sjovt, læs mere om den fede fest 2018. Temaet er også bærende igen i år. 

DJ Aligator 

The Whistle Song” solgte 800.000 eksemplarer på verdensplan, mens debut-
albummet Payback Time har solgt 400.000 eksemplarer. Sammenlagt har DJ 
Aligator solgt 1,5 millioner album og singler på verdensplan – og ja, du kan 
høre ham i studenterklubben lørdag til 69.  

Det var så lidt kedelig wikipedia-tekst, fordi jeg prøver at gemme det faktum, 
at denne koncert betyder SÅ meget for mig, fordi det (tro det eller ej) er det 
musik, jeg hører. De emotionelle aktier for denne koncert er så tårnhøje, at jeg 
næsten er bange for at tage til den. Hvad nu hvis det ikke er hvad jeg håbede 
på. Hvad nu hvis mine timer-lange eurodance-trampe-seancer slet ikke kul-
minerer i denne skæbnesvangre koncert på lørdag. Hvad nu hvis han ligner 
Diffen fra sidst. Hvad nu hvis the Whistle song slet ikke sprænger mine trom-
mehinder som jeg havde troet på. Hvad nu hvis jeg ikke drukner i røg og får 
tårer i øjnene. 

Jimillian

Da sommeren 2016 stod på sit højeste bragede Damer på lager ud fra 
højtalerne på alle danske tankstationer. Festen ville ingen ende tage for dette 
musikalske Wunderkind, der siden hen har lavet adskillige  hits og er garant 
for et kalas af kaliber. Der er garantet omkring 45 minutters fuld smadder ved 
scenen. Det er da bare noget DU skal til. Hvem ved måske spiller han også sit 
andet superhit!

Mund de Carlo

 aka. Carlos Demsitz, er en dansk rapper trods navnet. Han er en del af det kre-
ative musikkollektiv Struglaz, som også tæller MC Ollie, Eco, Annelise, Baltha-
sar, Milad Genius, DJ Dynamix, Aleksander, Andush og mange andre du heller 
aldrig har hørt om. Mund de Carlo har udgivet en række solomusik og deltaget 

i de to battle ligaer, MC’s Fight Night og Rap Slam Battles, hvis du altså har no-
gen idé om hvad det er. Hans største præstation i Fight Night var, da han i 2011 
var i finalen mod sparringspartneren MC Ollie, hvor han dog blev nummer 2. 
Der kan man bare se. Derudover regnes han i brede kredse for at have leveret 
den bedste præstation i Rap Slam Battles, mod Jøden ved ”Clash of the Titans”. 
Shit man en champ

FOOL 

– ”At nogle mener vi spiller godt, kan vi jo ikke gøre for!”

Don’t be FOOLed by the rocks, når Svanekes egen Krølle-R’n’Bølle og Jarb laver 
ekkodal til 69, Strapper jer fast, og indlægger jer på røde papirer til poppsyko-
tisk fest – dans som en sindssyg!

Anders K 

Mr. K spiller op til nondominant house på husets regning, når den ene venstre 
hånd ud af TooManyLeftHands styrer DJ-roret, og Kaptajn K sejler skibet ud på 
69. længde- og breddegrad, og hugger hul i bunden! Så må I sgu selv svømme 
højre-venstre-blind hjem! 

DiscoFix

DiscoFix er dit din helt egen 69-dot og antidot, når klubbens egen avl i Adam, 
Steffen og Kasper indlægger jer til intravenøs disko-paillette terapi og ultra-so-
nisk saxofon, der får dansegulvet til at smelte, så lad lige vær at stå stille i 
diskokuglens skær If you’ll survive! 

Andrea, Anders, Jaris/MOK
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 Storebar
Lillebar/
scenebar Scene Loungebar Atriumgården Mobilbar

Kæl for 
køen

11 ÅBNINGSREC. Lager Disney Klub100
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13 Vor Herre Bar’vares Lager Disney Klub100 Shisha smokey bar Frugtbar
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15 Røven bar Revy Driftbar/Bil-i-bar Sabelbar
16 Tanzibar Revy SP-Bar MOKbar / Mette Blomsterbar PostBar Irish coffee
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Tanzibar TyrolerBar SP-Bar MOKbar / Mette 

Blomsterbar Grillbar PostBar Irish coffee
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 Storebar Lillebar/scenebar Scene Loungebar Atriumgården Mobilbar Kæl for køen
7 Åbent

8 Blød Beyoncé 
Breakfeast Bar

9 Blød Beyoncé 
Breakfeast Bar

10 Panum TYR Bar Lagers Specialølbar Cocktailbar
11 Panum TYR Bar Lagers Specialølbar Cocktailbar Scubar / Det går helt i fisk
12 Der Liebfraue Weinbar 11:30 The Big LeBARwski Trætbar Scubar / Det går helt i fisk FADoL
13 Der Liebfraue Weinbar The Big LeBARwski Trætbar Rollespilsbar FADoL
14 English Afternoon Tea  Tour de France KOM'BAR'DO Rollespilsbar Sønderjysk Kaffebordsbar Frederiks bodega 
15 English Afternoon Tea  Tour de France KOM'BAR'DO Camino Sønderjysk Kaffebordsbar Frederiks bodgea
16 Glansbar Tour de France Speeddating bar Salsa & Sangria Jul på Hjul Irish coffee
17 Glansbar Gift ved første blik Speeddating bar Salsa & Sangria Grillbar Sænke Slagskibe Irish coffee
18 Harry Potter Bar Panumskituren KBU-Bar Disney Damebar Grillbar  Sænke Slagskibe Irish coffee
19 Harry Potter Bar Panumskituren KBU-Bar Disney Damebar Grillbar Pyntebar Bar Trolde
20 Justin Biebar Skodbar Chemise Bar Grillbar  Pyntebar Bar Trolde
21 Justin Biebar Jimillian Skodbar Chemise Bar Grillbar Epic Pub Crawl FFF Brandbar
22 Bar Boing 21:45 Anders K Strandbar Fullmoon Party Epic Pub Crawl FFF Brandbar
23 Bar Boing 23:30 Discofix Strandbar Fullmoon Party Alko-lancen

0 Pride Bar Energibar Discofix Total Vaginalbar Alko-lancen

1 Pride Bar Energibar Discofix Total Vaginalbar Shotrouletten
2 Beyonce Bar Organbørsen Shotrouletten
3 Beyonce Bar Organbørsen
4 Åbent
5 Åbent
6 Åbent

Fredag

 Storebar Lillebar/scenebar Scene Loungebar Atriumgården Mobilbar Kæl for køen
7 Åbent
8 Morgenbollebar  
9 Morgenbollebar

10 Købar Toast4Teddy Lukket leg med lyd Strøget Bar Gincraze
11 Købar Toast4Teddy Lukket leg med lyd Strøget Bar Gincraze/HOMM3 Hotseat bar
12 Scorebogsbar Jazz Bourbon Bar Gin & Treo bar Tragtbar/Hyttebar Den store BARgedyst Tutorbar
13 Scorebogsbar Jazz Bourbon Bar Gin & Treo bar Tragtbar/hyttebar Den store BARgedyst Tutorbar
14 AmBARsaden Akustisk Klub 100 FADL BIKERBAR Armycut og øl/Badehotellet Page Four Bar
15 AmBARsaden Akustisk Klub 100 FADL BIKERBAR Armycut og øl/Badehotellet Page Four Bar
16 ABBA(R) Akustisk Klub 100 FISS-bar Dyrene på HakkeDakkeBaren Varmestuen
17 ABBA(R) Broken Heart Bar Den 7. Himmel FISS-bar Dyrene på HakkeDakkeBaren Grillbar Flytbar/Min-tu-Be Bar Varmestuen
18 Bar on it Broken Heart Bar Den 7. Himmel Cociobar  Grøn Fe Bar Grillbar Flytbar/Min-tu-Be Bar Irish Coffee bar
19 Bar on it Brun Bar Cociobar  Grøn Fe Bar Grillbar Konditor bar Irish Coffee bar
20 De glade vikinger Brun Bar Fynbobar O.G HIP HOP BLOWOUT Grillbar Konditorbar/Kandidatbar Spåbar
21 De glade vikinger FOOL Fynbobar O.G HIP HOP BLOWOUT Grillbar Apfel Taffel bar Spåbar
22 Strafbar DJ Aligator Bearnaise Bar Backstreet Bar Apfel Taffel bar
23 Strafbar Bearnaise Bar Backstreet Bar Tekno Turm (trappen)

0 Numsen Bar Jægerbar TISS Tekno Turm (trappen)

1 Numsen Bar Jægerbar TISS HonnigzzzZZZZzzzupbar
2 SUSPEKT BAR Fuckbar Midt om natten HonnigzzzZZZZzzzupbar
3 SUSPEKT BAR Fuckbar Midt om natten
4 Åbent
5 Luk-Reception
6 Luk-Reception

Lørdag

RIV MIG UD

Årets 69-program
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BARBESKRIVELSER 
TORSDAG

LAGERBAR 11-13 LILLEBAR
Lager åbner lillebar som de altid har gjort med chicaaago, grønne t-shirts, standard sortiment 
og god stemning.

DISNEY KLUB100 11-13 LOUNGEBAR
Nu sker det fandme igen! Disney klub 100 er tilbage i Studenterklubben, og denne gang i 
en helt ny og frisk udgave!!
Så start 69 timers bar anno 2018 på den mest fabelagtige måde ved at høre alle de Disney 
sange du kender!

VOR HERRE’BAR’VARS 12-14 STOREBAR
Har du syndet lidt for meget til de sidste fredagsbarer, droppet for mange forelæsninger eller 
trænger du til at blive født på ny? Kom forbi “Vor Herre Bar’vares” og få syndsforladelse eller 
nyd en ‘Jesu Blood Bomb’ og bliv forenet med Gud gennem Jesu legeme! Vi lover orgeltekno 
og andre himmelske hits, der kan tage dig tættere på himlen. Guess what - faktisk lavede 
Jesus vand om til Shandy-PB.

SHISHA SMOKEY BAR 12-14  ATRIUMGÅRD
Kunne du også godt bruge en pause fra det stress og jag, der nærmest er smurt på væggene 
over hele Panum? Så har vi kuren! I ShishaSmokey Bar kan du ryge alle problemer væk, og 
gå derfra som en lettet mand/kvinde. Så kom forbi vores vandpiber og hyg med os!

FRUGTBAR 13-15 MOBILBAR
Danske mændssædkvalitet er den laveste i Universets historie - kom og få en kop sædprøve 
og få talt dine æg - eller hvis du er så heldig allerede at have haft held i sprøjten: tag en 
graviditetstest. To lyksagelige gravide vil guide dig igennem frugtbar og give råd i hvordan du 
højner dine chancer for at fange en sædcelle og opnå en graviditet på denne smukke 69 aften

RØVEN BAR 14-16 STOREBAR
Røven har i mange år desværre været overset i den seksuelle verden.
Det vil Sexekspressen gerne gøre op med! Vi præsenterer Røven Bar med introduktion af 
rimjob, prostata massage og meget mere!
Alt selvfølgelig smurt ind i en lækker (glide-)creme af consent. Desuden kan du få taget et 
billede i numsen - dette skal ses og prøves, før man forstår!

DRIFTBAR 14-16 ATRIUMGÅRD
Velkommen, vi er Drift
Vi fikser ting i klubben
vi fikser dig!
Drift vil gerne have lov til at udvide antallet af barer til 69 med et styks hjemmebygget 
bar. Kom og værd med til at skabe den yngste bar i 69's historie. Stemningsmusikken vil 
selvfølgelig inkludere (s)handy work sange og dyre tunes. Når baren står færdig vil vi indvige 
den og lange billige dyre-øl over disken.

BIL-I-BAR 14-16 ATRIUMGÅRD
Har du benzin i blodet? Kan du lide fart? Og har du din Grind i orden? Så sæt festen i 5. 
gear hos Bil-I-Bar. 
I baren kan du spinde dig din vej til lykke og prøve den sportsbil, du altid har drømt om!
Som den eneste bilforhandler i Danmark, sælger vi både Aston Martin, Lamborghini, Tesla 
og mange flere.
Find os ved lykkehjulet i Atriumgården.

SABELBAR 14-16 MOBILBAR
Den hemmelige Elite af PTF, Panums Tyske Fægteklub. Vi blev oprettet i 1840, og har siden 
da været en Kernedel af den danske Elite. Vi har fornyeligt mistet vores sabreur og Maître 
d’Armes til den berømte Gustav Graves III . Modsat ondsindede rygter er vi et inkluderende 
broderskab; vores få optagelsesregler er som følger:
De skal være at adelig herkomst.
De kan høre mere om vores broderskab under 69

TANZIBAR 16-18 STOREBAR
Karibu karibu til Tanzania!
Har du en lille drøm om at sætte dig i flyveren og rejse til et Afrikansk land og arbejde for 
læger uden grænser, redde liv og måske kurere ebola og HIV? Eller Måske bare at bestige 
Mount Kilimanjaro og fede den på de hvide strande på Zanzibar med lidt calimucho i glasset? 
Sove blandt løver på savannen? Eller måske har du allerede gjort det?
Tanzibar er baren for dig der vil shake røv til de store Bongo flava-hits og være safi(cool) 
med et glas konjaki i hånden. Med de magiske rytmer fra Diamond Platnumz, Young Dee 
og Ali kiba samt et shot amurola vil du opleve savannen, Kilimanjaro og Zanzibar på en og 
samme aften, givet til dig af 7 veloplagte traditionelt klædte og swahilisnakkende bartendere.

REVY 15-17 SCENEN

SP-BAR 16-18 LOUNGEBAR 
Pbaren hylder systemet, vi alle elsker,- SUNDHEDSPLATFORMEN. Kom og afgive en best/ord 
på en øl, men sørg for at have ajourført FMK, og medbring en person, der kan kontrasignere 
for dig, ved mindre du selv er læge. Personliggør din bestilling med et fedt tema, og have 
styr på dine smartphrases, hvis du møder en sød superbruger i baren.

MOKBAR 16-18 ATRIUMGÅRD

MOK FYLDER 50 ÅR!
I anledning af MOKs 50 års jubilæum, vil der i år findes en MOKbar til 69 timersbar.
Du vil finde MOKs 9 redaktionsmedlemmere igang med at lave spitze drinks og at vise 
lækker MOK grafik. De vil være klar til LIVE Voxpop og goodskill bartending, samt der vil 
blive afholdt en konkurrence hvor DU kan vinde en helt special plads i det efterfølende MOK.
Kom og mød os til MOKBAR <3

METTE BLOMSTERBAR 16-18 ATRIUMGÅRD
Her, her, her, her.
Mette BlomsterBar her tilbyder friske æblekage-shots her samt et bredt udvalg af lækre 
råvarer her, som alle bageglade kursister frit kan benytte sig af her. I er jo cremen af 
Danmarks ungdom her!
Vi tilbyder:
Mel her, chokoladen her, smørcremen her, kaffen her, de to ting her, fedtstof i her, som den 
er her, den her, lige her, nøddegrøden her, cremen her, fugemasse her, pandekage her, 
müslibaren her, som de er her, godt fordelt her, her, HER.

POSTBAR 16-18 MOBILBAR
Er du lidt for genert til at gå op til hende den søde i baren? Eller er ham den flotte omgivet 
af alle sine venner? FEAR NO MORE - Postvæsenet er tilbage! Sving forbi den røde postkasse, 
skriv alt det ned du ikke tør sige højt, så sørger vi for en hurtig og sikker levering til 
modtageren. Prik hul på bylden og lad kærligheden flyde #allislove

IRISH COFFEE BAR 16-20 KØBAR
Igen i år står crewet bag Irish Coffee Bar klar til at lave Nørrebros bedste Irish Coffees til 
jer der står og venter i kø til 69. Der vil være god stemning, varme tanke og dejlige Irish 
Coffees at lune sig på i køen.

TYROLERBAR 17-19: SCENE OG LILLEBAR
Endnu engang er det blevet tid til at danse arm i arm til de bedste tyske folkesange, mens 
du kører Weissbier ned i lange baner. Tyrolerbars männer og fräuleins er klar til for alvor at 
sætte gang i 69 festen. Der er garanti for ægte oktoberfest-stemning, når du endnu engang 
står og danser til Fliegerlied med Studenterklubbens flotteste tyrolerfolk.

BØRSBAR: TORSDAG 18 – 20 , STOREBAR
Børsbar i år bliver udelukkende 'give some get some'. Priserne falder hvis efterspørgslen 
falder, priserne stiger hvis efterspørgslen stiger. Find din indre ulv frem, og køb billige billige 
drikkevarer i baren. Desuden. LIMONCELLOOOOOO #øko #øko&gt lager #økosupreme 
#økothegrind #økoøko #økoLIMONCELLO

LÅNBAR 18-20 LOUNGE
Har du nogensinde stået til en fest og manglet en oplukker? Et tyggegummi? Eller papir til 
at tørre hænderne med efter et toiletbesøg? Find LÅNBAR og lån tingene af os! Samtidig 
med at du låner det, DU mangler, kan du købe en white lies og få en hvid seddel med i 
købet - på sedlen vil der enten være gossip eller en hvid løgn!

K-POP BAR 18-20 ATRIUMGÅRD
K-pop amok med os - Vestens pop blæst op med en faktor tusind på bedste Sydkoreanske 
manér- Opskriften på den største dansefest til 69. Du vil blive mødt af pastelfarvede små 
skørter, rottehaler og rulleskøjter, samt traditionelle kulørte K-pop drinks. Selvom du ikke 
forstår teksten, garanterer vi at du bliver revet med.
"DDU-DU-DDU-DU" min "LATATA" og "BBoom BBoom" din "Baby Shark"!

SORTBØRSBAR 18-20 MOBILBAR
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 
"Sortbørsbar". Vi vil lave et lille modstykke til børsbar, hvor vi går rundt og sælger øl til en 
billigere pris end hvad markedet i storebar kan tilbyde!
Find os i nærheden af børsbar iklædt trenchcoat og få det hele til det halve!

FØDSELSDAGBAR 18-20 MOBILBAR
MO(hamed) HAR FØDS!! Og det er han sikkert ikke den eneste, der har idag, men det skal 
da selvføligelig fejres; gerne på bedste Mo manerer. Kom derfor forbi til en hyggelig lille 
fødsfest på en time, hvor der selvfølgelig serveres yndlingsdrikken FAXE KONDI!!, og der 
fyres en masse dårlige farjokes af. Det bliver garanteret monster sjovt!

NAMBAR 19:30-21:30 SCENE OG LILLEBAR
Det har regnet non-stop i en uge, sveden skærer i øjnene og bag hvert træ kan VietCong 
ligge på lur. Heldigvis er I nu tilbage i Campen, og det trofaste live-band står klar til at spille 
tidens hits. I baren står dine soldaterkammerater side-om-side med war-protester hippierne, 
klar med importerede øl hjemmefra. Good-morning Vietnam!

BARLLONBAR 20-22 LOUNGE
Barllonbar er baren, du bare ikke må misse, hvis også du savner de glade tider med 
børnefødselsdage. Barllonbar er det,- bare taget 2 skridt videre. Gør dig klar til en ballondans 
med ham den søde, og nyd din øl fra en ballon istedet for et glas eller en flaske. På den måde 
kommer du heller ikke hjem med flænger fra glasskår. Fedt ik?

JUSTIN TIMBARLAKE 20-22 ATRIUMGÅRD
Savner du nuddelhår og dobbelt-denim? Har du brug for at græde en flod og få lidt ægte 
90'er-l<3ve? Justin TimBARlake har din ryg. Kom og syng med på alle klassikerne fra N*Sync-
tiden til solo-karrieren (eller before and after Britney, som vi fans også kalder det). Og husk 
- what goes comes around...

BONGOBAR 20-22 ATRIUMGÅRD 
Er der en indre BONGO gemt inde i dag?
Savner du en tragt i munden fyldt op med 4 øl mens din ven/veninde klasker dig på brystet 
og spørger "Hvor gammel er duuuu?"
Så forbered dig på det mest episke du længe har oplevet: BONGO BAR!
Og er du rigtig modig, tester du BONGO-trommerne og ser hvad verden bringer dig.
Klar på mere? forsøg dig i konkurrencen om den hurtigste BONGO til at nedgrave 3 øl i 
tragten Lotten lige ned i skrutten, eller måske vil du bare have tragtet mest generelt set. 
#respekt ligemeget hvad.
Vi glæder os uendelig meget til at blive BONGO sammen med dig

BEDSTEMORBAR 20-22, MOBILBAR
Bedstemor med slag i! Tre friske bedstemødre har begivet sig ned i klubben til et værre 
spektakel. Heldigvis har de rollatoren fyldt med søde sager!
Bedstemødrenes hjerter flyder over af lykke, når de glade børnebørn danser tættere på. 
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Derfor øser de ud af deres kærlighed: Farmor har medbragt stærke fristelser, mens mormor 
feder op med flydende hjemmebag pyntet med flødeskum og kanel. HAPS!

GI’ MIG COCO 20-22, UNDER TRAPPEN
Giv mig Coco under trappen! Mød op til Rikke Darlings syge drop i kæmpe fest med det 
vildeste og sødeste hvide pulver. White Russian og white lies. Hvid er det nye sort, måske 
er der også knæklys. Ses. Moet moet

FIREBALL BAR 20-22 I KØEN
Nu er sommeren overstået, og det er koldt og træls - men fat mod!
Vi åbner for anden gang i historien dørene op for FIREBALL WHISKEY FT. PITBULL BAR!!
Efter en kæmpesucces sidste år, har vi endnu en gang sørget for at stable dette unikke 
samarbejde på benene: Pitbull og Lucifer! De kommer til 69-timers bar, og det vil du ikke 
gå glip af! I hele to timer vil Pitbull spille storhittet 'Fireball', alt i mens Lucifers små hjælpere 
kan give dig varmen med et glas Fireball Whiskey.
**It tastes like Heaven, burns like Hell.**

FEJLBAR 20-22 STOREBAR 
Alle mennesker laver fejl. Også bartendere. Vi bestræber os på at servere det du bestiller, 
men garanterer ikke fejlbarlighed. Så have et åbent sind og så garanterer vi til gengæld 
de sprødeste drinks.

ONE NIGHT IN BANGKOK 22-00 STOREBAR
Måske har du rejst i Asien og mellomlandet, rejst igennem eller rett og slett bare tatt på ferie 
i Bangkok. Så kan det være du ved hva en natt i bangkok kan gøre ved en, og alle de vilde 
surrealistiske tingene du kan oppleve der. Vi kan tage dig tilbake til den følelsen, eller hvis 
du ikke har vært der – gi deg en smagebit på det! Til vår bar kan du nemlig få prøve deg 
til 69’s ping-pong turnering. For 10 kr får du 3 sjanser til at træffe et dejlig shot i en grande 
vagina, og hvis det ikke går, får du trøstepræmie shot der ikke smager så delux. I kan også 
bare komme for at pyntes med litt neon maling og føle på den lækre rave stemningen.

SYGBAR 22-00 LOUNGE 
Er du i højrisikogruppen for at blive ædru, blive overophedet eller lider du af hæshed og 
hoste? Lad dig blive indlagt hos det top specialiserede lægeteam, hvor du blandt andet kan 
få vodka mod din begyndende ædruelige tilstand, Jägerbombs p.o. mod nedsat mobilitet 
på floor eller smertestillende for dit styrt, som du lavede for 5 min siden. Tag ingen chance, 
medicinen er også profylaktisk!

HOE HOE HOE 22-00 MOBILBAR 
Hoe hoe hoe! Glædelig jul! Kom ned i Panums mørke kælder og bliv forkælet af nissepigerne 
eller sid på skøddet af selveste julemanden, når han flyver rundt i klubben i sin kane. Vi har 
en overflod af glæde og julestemning, så kom og få et skud livseliksir, og vi lover dig at du 
vil blive fyldt op med julestemning fra top til tå.

AGRABA(R)H 00-02 STOREBAR
Det er nat og stjerner oplyser himlen, du har gået i det brandvarme ørkensand hele dagen 
og mærker tørsten vokse sig større og større. Men fortvivl ej, i Agraba(r)h er der liv og glade 
dage og masser af forfriskninger til enhver hedeslagsramt vandrer. Smag for eksempel et 
lækkert stykke sandkage og skyl det ned med vores berømte Long Desert Iced Tea eller 
Genie-tonic, der kan hjælpe enhver endnu-ikke-hallucinerende dehydreret sjæl igennem 
1001 nats fortryllende stunder.

ON WEEKENDS WE WEAR PINK 00-02 LILLEBAR
Man bremser på hælen, og bliver hed. Tænker: Hva' dælen? Sikke et sted! Så bliver man der 
lidt, får en Cosmo eller to, og tænker hvor fedt: Den fest er jo go'. Flere glas må fyldes, og så 
skal der tylles - hele vejen ned.
Hvis du er lige så stor fan af Mean girls, cosmopolitans og musik fra 00'erne som os - så kom 
forbi til et jelloshot i den PINK bar. Vi lover det bliver vildt!

PINGUBAR 00-02 LOUNGE
NOOT NOOT! Tag med sydpå - mere mere sydpå! Helt til Sydpolen (aka Atriumgården), 
hvor Pingu og hans venner vil servere iskolde drinks i iglooen - husk vintertøj! NOOOOT

SANDHEDENS TIME 00-02 MOBILBAR
Ta fatt i din læsemaker, en random, eller kom alene inn i vår magiske verden i et telt, til 
sanhedens time! Her blir du grepet av stemningen, åbenheten, og våres sanhedsserum – så 
du får lettet hemmeligheder af dine skuldre, hørt noe gossip eller bare blitt kendt med nye 
mennesker på en helt ny måde! Vi har forslag til spørgsmål i kan stille hinanden, og ellers 
kan der købes sandhedsserum for 10 kr, med flere nye egenskaber i år! Vi har alt fra memory 
eraser, Voodoo doll, youth elexir til love og teleportation potion!

SLETTEFEST BAR 02-04 STOREBAR
Savner du også prinsesserne fra blokken? Har du altid gerne vil dakke den amok ude på 
sletten?
Drop solkur og kom til slettefest-bar og fest løs med os med en breezer i den ene hånd og en 
mokai i den anden. Vi sælger også vores helt egen drink ”sol over city2”, der nok skal få dig til 
at føle du står side om side med dine bedste tøzer og dakker den til den lyse morgen. Vi ses!

POLSKBAR 02-04 LILLEBAR
Når arbejdet på byggepladsen er slut, mødes alle håndværkerne i polsk bar. Konceptet er 
simpelt, deltag med din makker i en konkurrence om hvem der kan drikke flest centimeter 
vodka. Til den herlige smag vil der være lidt sylt til ganen og muligvis andre specialiteter fra 
Gdansk. Vinderen hyldes som den bedste håndværker og stærkeste drikker.

BABY SHARK BAR 02-04 LOUNGE BAR 
Årets musiknummer skal hyldes til 69-timers bar! 
Vi har episke melodier som "Imagine", John Lennon og "What's going on?", Marvin Gaye. 
Det nyeste skud på starmen er "Baby Shark", og denne skal selvfølgelig hyldes. Kom med til 
fest under havet, drik en fisk eller fem og dans hajdans med alle dine venner til årets bedste 
remix. Alle kan være med og koreografien er le

FREDAG 
BLØD BEYONCE BREAKFAST  08-10 STOREBAR 

// Halo, Bey-lover, du behøver ikke kigge meget længere to the left, to the left efter din 
morgenmad - dagens vigtigste måltid. Flydende eller ej <'3 Start dagen med alle Beyoncé's 
bløde sjælere, sort kaffe, morgenbrød og ingefærshot. Clean or spiked. Vores juicere vil gøre 
deres ypperste for at give dig den ultimative exbeyrience, mens vi sammen føler Bey's Bløde 
Vidundere #69timerBeylove /

PANUM TYR BAR 10-12 STOREBAR
Forestil jer et halvt snes fyre. Forestil jer dem nu i speedos. Forestil jer dem nu smurt ind i 
bronzecreme. Til sidst vil vi bede jer om at forestille jer alt dette samtidig med de serverer 
lynhurtige svømmedrinks til lyden af "Its Raining Men". Dette er opskriften på en succesfuld 
bar, der både tilbyder øjengodter til kvinder såvel som mænd.
Alt dette vil blive leveret af Panums egen svømmeklub "Panum Tyr". #bonerguaranteed

LAGER SPECIALØLBAR 10-12 LILLEBAR
Vi vil gerne i lager stå og sælge specialøl som vi bestiller i lager. Der vil være special øl, som 
vi sælger til specielt gode priser. Alt bliver specielt.

COCKTAILBAR 10-12 LOUNGEBAR
Når tømmermænde hamrer i hjernen som lungefys ligninger af Jens Juul, men man stadig 
skal på banen igen, er der kun én kur der dur. Drinks af en så høj kvalitet at selv guderne 
stiller sig i kø. Derfor vil Cocktailbar gøre sit for at redde dig en hæderlig afslutning på 69, 
og vi lover der er en drink til en hver smag.

SCUBAR 11-13 ATRIUMGÅRD
Har du også brug for at flygte fra efterårets kulde, blæst og eksamenslæsning? Så tag 
med os 18 meter ned under havets overflade. Hernede findes en anden verden, hvor du 
har mulighed for at møde alt, hvad havet har at byde på. Du er velkommen både, hvis du 
er rutineret dykker eller, det er dit første prøvedyk. De hurtigste svømmere kan opleve 
hjemmebrygget havfrue-tangsnaps, og er du heldig, kan du få en lækker sild på krogen. 
Føler nu for at dykke med ekstra ilt, så du kan blive under overfladen i længere tid, har vi 
selvfølgelig også (oxi)gin, der kan fyldes i din tank.

DET GÅR HELT I FISK 11-13 ATRIUMGÅRD
Træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå - og kom så ned i baren og ta' med 
ud å fisk! 
Er du dum som en torsk eller lækker som en sild? Det' li’ meget, for det bli'r for vild! Vi 
garanterer en god fangst, når vi langer frisk fiskfra dåse, glas og/eller flaske over baren til 
lyden af søde sømandsviser. Om du er helt ude at sejle eller blot en smule brødflov, så sjask 
forbi til en lille fiskehåndmad og få en sjus med på vejen.
For en flad femmer kan du guffe en rubberdreng med valgfri fisketopping, så selvom du er 
flad som en rødspætte, så går det nok alligevel!

DIE LIEBFRAUE WEINBAR 12-14 STOREBAR
Velkommen til himlen! Her flyder med vin og honning og 69 jomfruer er klar til at servere 
den lifligste jomfruvin til alle tørstige sjæle.

THE BIG LEBARWSKI 12-14 SCENE OG LILLEBAR 
Hey, dude! Er du mere til en blød sofa og white russians end redbull på floor? Så start din 
brandert med The Dude. Han står og serverer white russians alt i mens vi viser filmen. Men 
husk: “This is not ‘nam, this is a drink along, there are rules”. Hvis hukommelsen svigter, vil 
drukreglementet hænge i baren. Du finder os ved scenen - kig efter gulvtæppet (“It really 
ties the room together”).

TRÆTBAR 12-14 LOUNGEBAR
Er du træt efter gårsdagens strabadser? Fortvivl ej, hos Træt-bar er vi også lige stået ud af 
sengen; klar til at servere koffein til dig. Om du er mest til vodkabooster, espressomartini 
eller blot en kop kaffe med ekstra sukker, så kom forbi os!

FADoLS BAR 12-14 MOBILBAR
Foreningen Af Danske OverLægestuderende vil gerne invitere til netværkscafe i 
loungeområdet. Der vil være rig mulighed for at udveksle oplysninger, øve sit golfslag samt 
nyde et glas bobler og et fad med kanapeer.
Det bliver pissedyrt men som overlægesruderende er der jo ingen grund til finansielle 
bekymringer, de fattige er jo kun fattige fordi de ikke tjener nogle penge som vi plejer at sige.

FREDERIKS BODEGA 12-14 I KØEN
Fredriks Bodega er navnet på det mystiske lokale 6.01.27F i Panums kælder. Endnu en gang 
får du muligheden for at kigge ind, og se hvad Panum-medarbejderne foretager sig efter 
lukketid når vi med John Mogensen, røg og flyversjusser genskaber stemningen fra Fredriks 
Bodega i Studenterklubben.

ROLLESPILSBAR 13-15 ATRIUMGÅRD 
Vi slår dørene op for en forførende verden af mystik, hvor jordbærhjelme og manglende 
pigment ikke skal holde dig tilbage
Her kan du udleve din vildeste rollespilsfantasi - du kan kaste håndgranater af trylledej, 
kæmpe mod orker, og sende dirty looks til elvere.
Og skulle man ønske at tæske sin læsemakker i andet end farmakort kan du udfordre ham/
hende til en hæsblæsende tvekamp i gården.

ENGLISH AFTERNOON TEA 14-16 STOREBAR
Ello love. Træt af klubbens tjærekaffe og din medstuderendes horrible kaffeånde? Så kom 
til British Afternoon tea, hvor the Queen serverer iskolde tedrinks, varm te (Evt. toddy), 
kortspil, cucumbersandwich, scones og kage. Vi har hygge, Beatles, følelse af dagslys midt i 
Klubben og en britisk musikquiz med komplet Afternoon-tea-set-up på spil. Rule Britannia, 
God save the Queen og vi ses!

TOUR DE FRANCE 14-17 SCENE OG LILLEBAR 
Tour de France! En 69-mastodont uden sidestykke. Baren vil danne rammerne om en episk 
dyst mellem Panums elitesportsmænd m/k om den gule trøje og den ultimative hæder. 
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Kombattanterne vil blive udfordret på deres udholdenhed, balance og alkoholtolerance, 
til skue for hele 69. Der kan tilmeldes fire hold med fire deltagere. Hold tilmeldinger sendes 
til Niels Frederich R. Holm.
Det bliver et uforglemmeligt show.

KOM’BAR’DO 14-16 LOUNGE
KALDER ALLE JYDER - og wannabe jyder (hvis de findes??)
Velkommen ombord på Mollern (vores allesammens Molslinjen), hvor vi synger dig 
velkommen med "kombardo kombardo kombardo". Vi tilbyder Sænke Slagskibe, hvor alle 
andre skibe end Mollern skal sænkes! Når færgen er i havn, skal du videre på farten. Skal 
du til Århus sender vi dig afsted med et Århus sæt. Skal du til KBH er der drinks på menuen!

SØNDERJYSK KAFFEBORD 14-16 
Har du nogensinde smagt et sønderjysk kaffebord, drukket kaffe af bedstemors kaffekopper 
eller oplevet et Sønderjysk halbal? NEJ? Vi forstår godt hvad du føler; fortvivlelse, fortrydelse 
og FOMO! Men frygt ej, for vi bringer Sønderjylland til 69! Vi disker op med tørre, bløde og 
hårde kager, lækker kaffe-Bailey og Galliano hot shot og fed musik fra L:Ron:Harald og tysk 
schlager! Det blywe glant!

GLANSBAR 16-18 STOREBAR
Fodbold, flotte fyre og fadøl! Hvad mere kan man ønske sig til en bar? Glansholdet tropper 
talstærkt op i uniform og dominerer storebar med charme og styrke (scorebogen, hvem?).
Kom til releaseparty for Glansholdets nye og flotte spillersæt delvist sponsoreret af 
Studenterklubben

EL CAMINO 15-16 ATRIUMGÅRD
Vi skal ud på EL CAMINO - dåseformet eller flaskeformet?!

GIFT VED FØRSTE BLIK 17-18 SCENE OG LILLEBAR
Er du også single og ønsker at finde din eneste ene? Eller har du fundet din udkårne men vil 
gerne vide om i et ægte match? Måske savner du bare Gert Halds blide røst fra sundhedspsyk 
på 2 semester. Uanset hvad der passer på dig, har vi løsningen! Der er kærlighed i luften 
når Gift Ved Første Blik Bar løber af stablen! Bliv matchet, find din udkårne og få det bryllup 
du altid har drømt om.

SPEEDDATING BAR 16-18 LOUNGE
"I kærlighed gælder alle KNEP" blev der eftersigende engang sagt i det antikke Grækenland. 
At citatet stammer fra et symposium og at det var henvendt fra Sokrates til en af hans små 
lærlinge, skal vi ikke lægge for meget vægt på. Denne aften på studenterklubben på Panum 
er sat i kærlighedens tegn, og det skal gå stærkt!
Speeddating vender atter tilbage til studenterklubben, og hvis man ikke har drukket sin 
hjerne fuldstændig ud i løbet af det seneste år, så ville man kunne huske, at der ikke var 1 
person, der gik tomhændet fra dette unikke koncept, da det løb af stablen sidste år. 
Så hvis du søger kærligheden eller måske bare guf for en enkelt aften, så kom til speeddating 
og få afprøvet dine grænser samtidigt med at du sipper lækre daiquiris!

SALSA & SANGRIA  16-18 ATRIUMGÅRD 
Atriumgården forvandles til en sand dansefest, når SALSA&SANGRIA barens danseskole 
sætter gang i et sandt festfyrværkeri af dans og glade dage! Frygt ej! Hvis du ikke kan 
danse salsa, så lærer du lynhurtigt de basale trin at vores dygtige salsa-dansere. Grib din 
salsamakker (eller din kommende scoring for aftenen), find de løse hofter frem og kom 
forbi salsabarens glødende dansegulv til en lummer sving-om og et glas iskold sangria.

JUL PÅ HJUL 16-17 MOBILBAR 
Det' jul, det' cool! - og man holder jo kun jul to måneder om året! I kælderen sidder nissen 
med to trætte mus, og hvis du tror på julemanden, kan det være, du er heldig at få et glimt 
af én af ham i forbifarten. Medmindre selvfølgelig han er ved at kysse din mor...
Hvis du gav dit hjerte væk sidste jul, kan du jo give det til nogen, der er speciel dette år for 
alt, vi vil have til jul, er dig baby <3 Julemanden har spændt rensdyr for kanen og er fløjet 
en tur i Studenterklubben for at ryste rumpen lidt, før arbejdesæsonen virkelig starter. Hvis 
du kan fange ham, kan du være heldig at få fingrene i et lækkert glas gløgg med rosiner!

HARRY POTTER BAR 18-20 STOREBAR 
Når du betræder Perron 9 ¾ træder du ind i et meget kendt univers. Levende lys i loftet af 
et gammelt slot beklædt med de fire kollegiers farver. Kom med til Hogwarts og mød Harry 
Potter, Hermione og Ron. Fordelingshatten er klar til at fordele jer til de fire kollegier, hvor 
I vil blive modtaget med deres signaturdrinks.
Accio discipuli!

PANUMSKITURSBAR 18-20 SCENE OG LILLEBAR 
Savner du også sne under fødderne, fadøl i solen og den ægte afterski-stemning efter en 
fuld balladedag på pisten. Panumskituren bringer afterski-stemningen til Studenterklubben 
med masser af jägerthe og god musik. Kom og slå din læsemakker i søm eller få en kælketur 
i atriumgården.
Mens vi alle går og vinter på skisæsonen går igang kan vi nu få en lille forsmag på 
Panumskituren.

KBU-BAR 18-20 LOUNGE
Har du været mega uheldig med dit KBU-nr, eller har du så dårlig karma at et tal over 600 
er uundgåeligt? SÅ FRYGT EJ, nu kan du trække alle de numre du vil, så den statistiske 
sandsynlighed bliver under p-værdien når det bliver din tur. Reglerne er simple som de 
er grumme: træk et nr, og lad denne afgøre både kvaliteten af sprutten samt smagen af 
din næste drink.

DISNEY DAME BAR 18-20 ATRIUMGÅRD
Hop om bord på det flyvende tæppe, og vær vor gæst i atriumgården. Syv skønne prinsesser 
i alle regnbuens farver synger for på alle dine yndlings banger-disneysange.
Stoler du på os? Såååå SPRING ud i at sy din kjole eller mal med alle vindens farver. Så længe 
du synes atriumhavet er skønt, vil Gud være dig nådig. Vær en mand! (eller hen)og nyd en 
mundfuld asti i en skrålende fællessangskål. Måske får du lov at kysse en ægte prinsesse.

SÆNKE SLAGSKIBE 17—19 MOBILBAR
Sænk vores slagskib før vi sænker dit!

IRISH COFFEE BAR 16-19 I KØEN
Igen i år står crewet bag Irish Coffee Bar klar til at lave Nørrebros bedste Irish Coffees til 
jer der står og venter i kø til 69. Der vil være god stemning, varme tanke og dejlige Irish 
Coffees at lune sig på i køen.

JUSTIN BIEBAR 20-22 STOREBAR 
FAN CLUB GONE WRONG!
Har du også Bieber-fever, men har endnu ikke oplevet en koncert med Justin Bieber? Frygt 
ej - Justin BieBAR vender tilbage!
Vi hidkalder alle Beliebers fra dette års 69timersbar til den vildeste Justin Bieber-fest!
Justin Bieber er vores livs lys, og der spilles udelukkende hans musik i vores bar! Skulle der 
komme en Selena Hoe-mez sang på går vi HELT AMOK!! :(
Selena er vores enemy #1 - og vi tilbyder derfor et spil dart på en skive med hendes ansigt 
<'3 Kom og besøg vores bar og tag et spil BeerBar-pong eller savl over billeder fra Biebers 
Calvin Klein-reklame! It's too late now to say sorry Selena!

SKODBAR 20-22 LOUNGE
SKODbar har 69's eneste dørmand i klubben - han er ildelugtende og rasende. I baren sælges 
de klassiske SKOD-drinks og SKOD-øl, alt efter hvad restlageret lige tilbyder. Der skal nok 
være et eller andet. Vi har også Sex on the Bitch. Og øl.
I SKODbar har vi fem kerneSKODværdier.
1) SKOD-service fra START.
2) SKOD-drinks og øl.
3) Kåde kvinder kommer før SKOD-mænd i køen.
4) Din SKODbestilling bliver væk.
5) Du får en SKOD-oplevelse.
Hvis en eller flere af disse kerneværdier overtrædes, kan du skrive en klage, som vil blive 
"straks-behandlet" af vores (inkompetente) personale.
Få en varm og 'shaken not stirred' SKODøl i SKODbar.

CHEMISE BAR 20-22 ATRIUMGÅRD 
Verdens bedste Celine er tilbage. Kom og vær med når hele atriumsgårdens heart will go on!

PYNTEBAR 19-21 MOBILBAR 
Har du altid gået rundt med en lille pyntepige i maven? Eller kunne du bare godt tænke dig 
at se HERRESEJ ud til 69? Så kom forbi PYNTEBAR! Vi pynter dig fra top til tå, og så kan du 
endda drikke lækre drinks imens. Vi pynter med alt fra glimmer og tattoos til ansigstmaling, 
så kom forbi ‘indsæt barlokation her’ ‘indsæt dag her’ under 69! #bitchgotclass

BAR TROLDE 19-21 I KØEN
Bar Trolde: Panums trolde har levet længe i Studenterklubben. De har boet under scenen 
siden Studenterklubben åbnede. Desværre er disse ikke velkomne i klubben længere! De 
stjæler Klubbens kopper, skruer op for musikken til fredagsbar før klokken 17 og tænder for 
røgmaskinerne. Derfor har de karantæne fra Studenterklubben og 69 igen i år. De har dog 
fundet en smutvej ind på lageret, hvorfra de henter øl, som de deler med køen, som heller 
ikke kan komme ind - muahaha (ond trolde-latter). Siden sidste år har troldende brygget 
på div. trylledrikke, som de håber kan hjælpe dem og gæsterne med at komme hurtigere 
ind. Men dette er ikke ufarligt og de virker ikke på alle. Kom i køen, fortryl de flotte piger i 
døren og dans med troldene

EPIC PUBCRAWL 21-23 MOBILBAR
69-timersbar er et magisk tidspunkt på året, hvor alverdens forskellige barer blomstrer op, 
og med dem blomstrer muligheden for pubcrawlen over alle pub crawls! Så find os med de 
grønne faner og kom med på dit livs pub crawl! Køb shot i Storebar, bund en øl i Lillebar og lær 
at score damer i atriumgården! Hvor ender pub crawlen.. vi ved det ikke – men DU skal med!
#TheCrawlMustGoOn

FFF BRANDBAR 21-23 I KØEN
BrandBAR!
FFF er brandvarme, er I? Kom og prøv vores Wheel of fire og få et flammende lækkert shot, 
eller sæt the floor on fire med den klassiske brandbil because it's getting "Hot in Herre".
Det bliver HOT HOT HOT!

BAR BOING! 22-00 STOREBAR
Woop, AHA - Bar BOING!
Danmarks popdrenge, Nik og Jay fortjener en hyldest! Vi vil spille alle deres største hits og 
drikke drinks i bedste Nik og Jay stil. Find din pels frem og tag din bandana på, så er du 
klar og totalt på.
Det bliver HOT, HOT, HOT!

STRANDBAR 22-00 LOUNGE
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.

FULLMOON PARTY 22-00 ATRIUMGÅRD
INGEN 69 uden svedige dansende kroppe under åben himmel! INGEN 69 uden kroppe smurt 
ind i SELVLYSENDE UV! INGEN 69 uden FULLMOON! Kom til et BRAG af en SELVLYSENDE fest, 
kom til FULL MOON PARTY BAR! UV-MALING til alle, BUCKETS i lange baner og fuld skrald på 
MUSIKKEN. DANS UNDER PALMERNE, smid trøjen og grib efter stjernerne og knæklysene 
- FULD DILD UMTHJI-UMTHJ Ses på KOH PAGNAN!

ALKOLANCEN 23-01 MOBILBAR 
HJÆLP! JEG HAR BRUG FOR HJÆLP! MIN VEN ER STADIG ÆDRU!
Fat mod, for hjælpen er på vej! Den mobile ambulance-bar kommer drønende, og det erfarne
personale vurderer jeres festtilstand. Vi måler promillen, og giver et kvalificeret bud på hvad 
I har brug for – om det er thiamin per os eller dobbelt lakridsshots i sonde.
Ring 112 hvis du eller din ven hænger lidt – vi skal nok få jer op i gear!
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PRIDEBAR 00-02 STOREBAR
We're here. We're queer!
Priden indtager Panum og 69timersbar!
Kære medstuderende. Det er tid til at fejre mangfoldigheden.
Vi er stolte af at kunne præsentere PRIDE-bar!
Vi byder på farverige drinks og regnbue Jell'O shots, serveret af frække bartendere, smurt 
ind i babyolie og glimmer.
Endeligt kan vi tilbyde Darkroom, hvor man kan stifte nye (anonyme) bekendtskaber.
Please Cum forbi og find hullet

ENERGIBAR 00-02 LILLEBAR
Kender du det, når festen er ved at dø en smule? Når dansegulvet bare bliver stille? Det 
tidspunkt, hvor man virkelig bare har brug for noget energi? Frygt ej! Kom til ENGERIBAR, 
få et boost direkte i face og gør dig klar til at straffe floor. Det bliver 4ZYYGT
They ain't gonna know what hit 'em. ZEZ

TOTAL VAGINALBAR 00-02 LOUNGEBAR
Total-Vaginal Bar er tilbage! Vagina, tissekone, skede, fisse, kusse, tis-mis, rødbede-skede, 
lysthullet, missen, fjabbe, dåse, snapperen, understellet, lykkesumpen, gina, tissetøjet, 
bollehullet, fisseletten, punani, vajayjay, svesken, muffen osv. - uanset hvad du kalder den, 
er du velkommen i underlivets bar! - og kan du komme med et nyt navn for det kvindelige 
underliv, så kvitterer vi med en lille overraskelse.
Her vælger du selv, om du skal have en tår modermælk - direkte fra brystet - eller måske 
mest har brug for et ("ét") fertilitetsshot til at sætte gang i hormonerne! Som mand kan man 
måske føle sig lidt malplaceret, men bar' rolig. Vi har også "små blå" på disken - så holder 
du hele 69-timer. Vildest af alt, kan du igen komme og blive genfødt gennem en meget 
naturtro fødselskanal som intet mindre end 69-timers banke-stiv!

BEYONCE BAR 02-04 STOREBAR
All the single ladies and all the single men! Går I også rundt med Deja Vu fra sidste års 
mest iøjenfaldende bar? Så hold på hat og bodystocking, for vi gentager succesen! Du vil 
igen i år kunne opleve vrikkende hofter, frække blikke og dén booty, der er intet mindre 
end delicious. Den eneste forskel er, at vi har skruet 20 % op for charmen, selvtilliden og 
procenterne. Lad hæmningerne blive derhjemme og tilbring aftenen med selveste Queen 
B og hendes fabelagtige entourage. Vi garanterer et fyldt dansegulv, de bedste hits og en 
aften, der kun kan give beautiful nightmares. Bliver du ikke drunk in love, så kan vi garantere, 
at du bliver drunk in lemonade.

ORGANBØRSEN 02-04 LOUNGEBAR
Mangler du et organ? Forvivl ej, organbørsen står klar til at hjælpe! Men pas på! Det er ikke 
altid nemt at fremskaffe et lovligt organ! Kom og slå med livets terning – lander den på 
1-3 sikrer den danske sygesikring dig en god billig pris, men lander den til gengæld på 4-6 
skal du desværre på det sorte marked, hvor de onde organbaroner tager ulovlig overpris!

SHOTROULETTEN 01-03 MOBILBAR
69 timers bar kræver shots og mange af dem, hvorfor vi nu fyrer op for shotrouletten! I 
shotrouletten er alt på spil. Kast terningerne og øjnene svarer til barens shots - vær heldig 
og få lækre friske Strawberry Daiquiris shots eller spændende smagsfulde Russian Cocains 
eller uheldig - ukendte lunkne leftovers fra dagens øvrige barer.
 LØRDAG

MORGENBOLLEBAR 08-10 STOREBAR
Hvad er det bedste du ved om morgenen? Og især morgenen efter du har haft en lidt for 
vild aften til 69 dagen inden?
Selvfølgelig en morgenbollemand eller kvinde! Det vil vi sørge for, at der står klar til jer i 
storebar! De er klar med friskbagte morgenboller, alverdens pålæg, kakao, varm kaffe og 
en lille en at få det bedre på.
Baren er perfekt til at lægge bund for resten af dagen, så du kan fortsætte med øl og shandy 
pb til dine næste måltider!

TOAST4TEDDY 10-12 STOREBAR 
Vi er fire kvinder i vores næstbedste alder, der længe har haft en passion for toast og 
teddy(bears)
Vi har brugt hele foråret i vores bogklub "Mad, Bad og Bog med Mening" på at finde ind til 
vores individuelle, indre, åndelige madvare. Dette har resulteret i, at vi er to, der identificerer 
os som brød, en som skinke og en som ost - voila det giver jo en toast. Kom og køb den 
med eller uden sennep.

KØBAR 10-12 LILLEBAR
Har du savnet at stå i flere timers kø for at komme ned i Klubben?
Købar fejrer bureaukratiet! Kom og stå i kø, vent på din bestilling og hyld det suveræne 
Sovjetiskesystem. Krakilerne vil betjene dig, så snart det er din tur.

LUKKET LEG MED LYD 10-12 LOUNGE
69 er en larmende affære, hvor man konstant er i et kæmpe kaos med alle omkring sig, 
men i Stetoskopets bar lukkes du og din bedste veninde ind i et intimt lyd-univers, hvor i to 
sammen deler virkeligheden leveret og forvrænget gennem mikrofoner og teknik. Det ene 
øjeblik taler penalhuspigen ved siden af dig med sin egen stemme, for det næste øjeblik at 
blive forvrænget til en lyd af Lucifer der kaster eder og forbandelser. Eller måske køber du 
en øl med den brovtende førsteelsker, som du har haft et godt øje til, men 1 sekund senere, 
taler han med en lys eventyrstemme, som du genkender fra din barndoms chip og chap.

STRØGET BAR 10-12 ATRIUMGÅRD
Raslende mønter i en ulækker hat, et kor af panfløjter og alt for mange mennesker på for 
lidt plads. Ved siden af en hjemløs spiser en due popcorn. Du er minsandten havnet på 
STRØGET(TM)! 
Tre kummerlige (men velspillende, måske) musikanter gemmer sig bag instrumenter, og 
spiller alt lige fra Avicii til Røde Stærke Chilipebre, forhåbentlig af en sådan kvalitet, at der 
doneres en guldmønt i en dertil indrettet (og indsmurt) hat, hvorefter bandet kvitterer med 
en bajer af tvivlsom temperatur.

GINCARZE 10-12 MOBILBAR
Den store Gincarze skyller ind over landet. Gin og tonic har aldrig været mere populær end 
nu. Nu kan man få langt flere forskellige GT'er end den klassiske Gordons gin med schweppes 
tonic. Så kom til ginsmagning og oplev hvad GT også kan være!

SCOREBOGSBAR 12-14 STOREBAR
Scorebogen 2018 er på trapperne og i denne anledning fester Studenterklubben i hele 69 
timer! Årets fabelagtige udgivelse er den bedste udgave af Scorebogen til dato og vores 
releaseparty bliver utvivlsomt den vildeste fest i år. Så kom til fejring af udgivelsen af årets 
mest fortryllende bog og flirt med din favorit blandt Scorebogsdrengene mens vi serverer 
den mest magiske af trylle-eliksirer.

JAZZ OG BOURBON BAR 12-14 SCENE OG LILLEBAR 
De bløde jazz-toner strømmer ud fra scenebaren og drager dit tømmermændsramte 
hovede til sig. Studenterklubbens husband spiller op alt imens lækre bourbons bliver 
langet over baren.
De kompetente bartendere står klar med bourbon smagning, alt imens du slænger dig i 
sofaen og lader dråberne klare tømmermændene.

GIN & TREOBAR 12-14 LOUNGE 
Kender du det, når du vågner op efter 2 dages intens druk til 69 og mistænker meningitis? 
Symptomerne er der - du er lysfølsom, nakkestiv (måske også bagstiv), ondt i hovedet, du har 
uforklarlige pletter på kroppen. Selv halve læger kan stille diagnosen - du har tømmerdrenge!
Men frygt ej! Vi har kuren. Vi serverer Gin med Treo og Balancid som sidevogn, så selv den 
sureste dunk vil smile igen.

TRAGTBAR 12-14 ATRIUMGÅRD 
Har du spekuleret over, om du kan drikke flere tragte end dine venner? Har du altid godt 
ville tage en guld 4’er? Har du svært ved at få den første bajer ned? Eller skal du bar e være 
slem igen? Så kom til TRAGTBAR. Her kureres tømmermændene med tragtens kraft!
PS. Hvis du er i dit kreative hjørne, så kom til årets byg-selv-tragt-workshop - hvor du kan 
lære at bygge en tragt af avis og sølvpapir.

HYTTEBAR 12-14 ATRIUMGÅRD 
Det er høst, og det betyr at det er tid for årets obligatoriske tur til den norske sociale 
institusjon: HYTTEN. Etter den lange stigningen opp trappen til atriumgården, kan du nå 
holde en velfortjent pause med dine kjære turkamerater, innen dere sammen tar fatt på neste 
etappe. I hyttebaren byr vi på natur og vilt dyreliv, samt hyttehygge med en panoramautsikt 
fra atriumgårdens fjellrygg. Ses på toppen!

DEN STORE BARGEDYST 12-14 MOBILBAR
Upsedasse, så er det da vidst blevet tid til årets store BARgedyst! Vi sætter ovnene på 200 
grader og sikrer, at moussen har sat sig, når der dystes om de bedste drinks. Tag din stærkeste 
drinksrysterven med og se, om I kan vinde den eftertragtede mesterBARgerparaply! Fold 
din indre Blomsterberg ud i et samsurium af alkohol, glaze, tyller og sprøjteposer. KLAR, 
PARAT, BAR!

TUTORBAR 12-14 I KØEN
Er du lige startet på studiet, spændt på hvad det der 69-timersbar er, men også lidt nervøs 
for hvad du udsætter dig selv for? Eller er du garvet, men har bare brug for lidt ekstra pleje 
og kælen-for? Så kom forbi Tutor Bar når du har trukket dit nr. i køen. Vi står klar til at tage 
os godt af dig i teltet, byder på alle de farvestrålende drinks, og vi hjælper med mental 
forberedelse til det fantastiske kaos, du så ivrigt venter på at komme ned til. Vi glæder os 
til at tage god hånd om dig!

AMBARSSADEN 14-16 STOREBAR
Politisk uro er under opsejling, Den Europæiske Union vakler og USA brænder. De store, 
internationale beslutninger skal træffes i AmBARssaden, hvor flydende forfriskninger letter 
beslutningsprocessen og sikrer enighed på tværs af landegrænser. AmBARssaden tilbyder 
spiritus fra alle verdenshjørner for at hylde kulturelle forskelle landene imellem; her forenes 
nationaliteter i én, fælles rus.

AKUSTISK KLUB 100 14-17 SCENE OG LILLEBAR
Endnu en gang sker det - igen skal vi have 1 minut af de 100 bedste numre i hele verden! 
Traditionen tro spiller Søren 'Magic Fingers' Just, Rasmus 'Turbo Tongue' Callesen og resten 
af crewet op til fest, fælles sang og ca 100 leis på scenen.

FADL 14-16 LOUNGEBAR
Du kender FADL: Den rødefane, vagttelefonen, SPV-kurset, overenskomsten osv osv. Og 
måske ikke?
Dette år vil du opleve et joint venture mellem fagforeningen og vagtbureauet. I baren vil du 
møde hold 9000 der tager telefonen når du ringer samt repræsentanter fra FADL københavn. 
Så udover en gratis øl eller sodavand til medlemmer og vagttagere vil du have mulighed 
for at få en snak om løst og fast omhandlende FADL.
Vi glæder os til at se dig!

BIKERBAR 14-16 ATRIUMGÅRD 
Vær' beredt - BIKERBAR afholdes for 5 år i træk og i år bliver det endnu vildere!!
Biker Baren er ikke for søde penalhuspiger og kedelige duksedrenge. Her må man rive sit 
indre biker-svin frem fra røvhullet og finde sig i beskidte krus og stærke shots.
Rul ind fra Highway'en efter et langt ride og få et afbræk fra pansernes søgelys på Biker Baren. 
Rens ganen med kæmpestore fadøl serveret af benhårde bøller og frække biker-chicks, eller 
få et skud motorolie til kværnen og dig selv.
Der vil være mulighed for at øve sig i hjulspin og køre ræs på vores toptunede mini-kværne 
til episke tunes og følelsen af frihed!
Så tag din elskede lædervest på og mød op i Biker Baren hvis du er "born to be wild" og 
vil D.A.U.D.A!

ARMYCUT OG ØL 14-16 MOBILBAR
Army cut og øl-bar. Ingen overraskelser.



          14     |     B A S I S G R U P P E R

BADEHOTELLET 14-16 MOBILBAR 
Dansk sommer er noget helt særligt. Smagen af søde danske jordbær, masser af frisk 
luft, duften af saltvand og de lange lyse nætter er noget af det, der kendetegner den 
danske sommer. Fik du ikke nydt den danske sommer i år, så fortvivl ej: du kan stadig nå 
det! Badehotellet inviterer til et pusterum fra det travle København, hvor du rigtig kan få 
slappet af.
Så tag din rejsekammerat under armen og slap af i vores solstole og nyd en snack eller drink 
under parasolen til lyden af de gamle danske sommerhits!

PAGE FOUR BAR 14-16 I KØEN 
Omend Page Four blev opløst i starten af 2018, ændrer det ikke på, at de siden 2014 har 
spyttet episk musik ud i æteren til alle piger i alderen 12-16. Hitsene inkluderer blandt andet 
'Sommer' og '17 år'. Derudover har de også lavet 7 andre sange.
Page Four bar kommer igen for tredje gang, og vil ikke lave andet end at sælge cidere, og 
høre de dejlige Page Four sange for alle dem der står i kø

ABBA(R) 16-18 STOREBAR 
Oh Mamma mia, endelig er vi klar til at bringe musikkens bedste ære til 69'timers bar.
Vi er klar til at holde den vildeste 70’er ABBA fest som Panum har set. Så vær klar til skråle 
med på ABBAs bedste hits – du kan i ægte Super Trouper stil kan du slippe din indre ABBA-
diva løs ved vore karaoke maskine! Find din indre Dancing Queen frem og Gimme, gimme, 
gimme dine bedste 70’er discomoves!!!

FISS BAR 16-18 LOUNGE 
Gik din flirt hjem tidligt i går? Mistede du dine nøgler på 1. dagen af 69? Har du også 
eksamen på tirsdag?
Så kom ned og bekend dine bitterheden og skyl dem ned med et glas Fernet Branca. Vi 
ved hvad set vil sige at være bitter og vi vil gerne lære dog at omfavne bitterheden. Vi står 
i klubbens mørkeste hjørne ikke med trøst med et broderskab. Hold dig bitter til vi ses.

DYRENE PÅ HAKKEDAKKEBAREN 16-18 ATRIUMGÅRD
Sving svælget åbent til Bagermester Harepus’ stærke peberkagebager-shots. Nyd skovens 
idyl til Mikkel Rævs rablende rap-rapsodi og svidende svirrende svada på endnu en sensuel 
skovtur med Morten Skovmus. Denne hidsige HakkeDakkeBar får dig på 69’ sidste dag helt 
fra skovbundens muld til træets toppe, hvor du kan bunde kølige bajer med Bamsefar

HOMM3 HOTSEAT BAR 16-17 MOBILBAR 
Erathias hovedstad, Steadwick, er blevet overløbet af Dungeons Lords fra Nighon. Queen 
Catherine 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 fordums storhed. Imidlertid er Dronningens far, King Gryphonheart, blevet 
myrdet af Deyjas necromancere, som planlægger at lade ham genopstå som Lich, for at 
lede de udødes hær. Kærlighed, magi, hæder og ære - alt er på spil i Kampen om Erathia!

BROKEN HEART BAR 17-19 LILLEBAR
Har du nogensinde fået knust dit hjerte? Måske endda til en fest på Panum, hvor ham eller 
hende du helt vildt gerne ville score tog hjem med en anden? Så kom til Broken Heart bar! 
Her kan du skråle med på ulykkelige kærlighedssange og drikke alle dine følelser væk.

DEN 7. HIMMEL 17-19 FORAN SCENEN
Ingen 69 uden kærlighed! Har du ingen date arrangeret på floor eller i baren, så kom til 
den syvende himmel; Stedet for arrangeret dating. Her får du og din (måske kommende) 
partner nogle afgørende minutter alene i teltet. Vi laver spørgsmålene - I besvarer dem. Når 
minutterne er gået, er der fri leg i den virkelige 69-verden.

FLYTBAR 17-19 MOBILBAR
Flytbar giver dine dansetrætte ben en kærkommen pause. Bestil et opsamlingssted, bund 
en flyttebajer og bliv transporteret til en ønsket destination inden for klubbens domæne 
(og omegn), alt imens de bomstærke flyttemænd og -kvinder fyrer op for det gode humør 
med svedige pander.
For business inquiries: +45 6064 8084

MIN-TU-BE BAR 17-19 MOBILBAR
En tæt frost rammer jer. Enorme istappe og tæt tåge understreger, at I er kommet til The 
Finnish Himalayas. Er I MINT TU BE? Vi spiller VAND ELLER MINTTU om det, så tag din koldeste 
Ice Queen eller stiveste Snow Man under armen. Der er chance for at øge shot-puljen, hvis 
I er iskolde bluffere. Brace your self Minttu is coming!

VARMESTUEN 18-20 I KØEN
Det kan være koldt at stå i kø til 69. Det problem er blevet midlertidigt løst i år, når 
varmestuen slår dørene op og garanterer både lun luft, lun atmosfære og en lun lille én til 
ganen at varme sig på.

BAR ON IT 18-20 STOREBAR 
Us: WHAT TEAM?
You: WILDCATS!
Us: Thaaaat’s right, your favorite team has come all the way from East High to have the 
biggest party of 2018. Betta getcha ya’ head in the game!
You: This is all I’ve been looking for, right here right now! A night to remember! Now or never!
Us: This could be the start of something new!
You: But…. I gotta go my own way )’:
Us: NOOO! WE’RE ALL IN THIS TOGETHER!

COCIOBAR 18-20 LOUNGE
De dejligste Cociodamer står klar bag baren til at ryste din iskolde Cocio og byde dig 
velkommen indenfor i deres Cociounivers. Kunne du tænke dig at starte aftenen på en 
flydende Bounty, Skumbanen eller måske stifte bekendtskab med en Brown Russian? 
Og ved du endnu ikke hvad en Cocio På Beløbet er? Det skal Cociodamerne nok vise dig!
Cocio - Nothing but great taste <3

GRØN FE BAR 18-20 ATRIUMGÅRD 
De grønne feer trækker igen i år proppen af absintflaskerne og lader den eventyrligt 
smaragdgrønne drik fortrylle 69 for måske uigenkaldeligt allersidste gang. I anledningen 
af vores 7 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.

KONDITORBAR 19-21 MOBILBAR
Konditordrengene præsenterer: Konditorbar!
Er du træt af hvor binært opdelt dine to største nydelser er?
Konditordrengene sammensmelter de to grundelementer af dit livs bedste brandert i en 
smagseksplosion af lykke, overraskelse og kage og sprut.
“Den eneste sande socialdemokratiske
spise udgøres af euforiserende bagværk”
- Thorvald Stauning & Konditordrengene et al.
Kongens Kjøbenhavn, feb. 1936

IRISH COFFEE BAR 18-20 I KØEN 
Igen i år står crewet bag Irish Coffee Bar klar til at lave Nørrebros bedste Irish Coffees til 
jer der står og venter i kø til 69. Der vil være god stemning, varme tanke og dejlige Irish 
Coffees at lune sig på i køen.

DE GLADE VIKINGER 20-22 STOREBAR
EVERYONE KNOWS THAT THERE AIN'T NO PARTY LIKE A HAPPY VIKING PARTY!
Måske I husker os fra 2015, hvor vi holdte årets vildeste fest. Skam findes ikke i barens 
vokabular - der findes kun én form for kærlighed... Og det er doggystyle.
Vi sørger for, at I kommer til at svømme i originalt merchandise direkte fra Sunny B. Intens 
bump, grind og dans på baren i 2 timers drunk awesomeness på Den Glade Viking - en 
hjernedød fest, hvor vi skal safte os fuldstændig ned i 'Flotte Fyr på Beløbet’, store hvaler, 
baby hvaler og naturligvis den obligatoriske technobajer.
Party like a Viking = Heller' bræk sig, end a' træk sig.

BRUN BAR 19-21 LILLEBAR
Brun! Den mest oversete og undervurderede farve. Kom og nyd en af vores dejlige, brune 
drinks til tonerne af brun musik som fx Bruno Mars, Chris Brown og Det Brune Punktum. 
Vi glæder os til at se jer!

FYNBO BAR 20-22 LOUNGE
Ja-dav, fyyyyyr, står du der og smasker med tørre kæber?
Velkommen til FynBar, gamli. Her betjenes du af hele holdet bestående af Mikkel Desler fra 
Odensøøøøh Boldkluuuub joooo, Danmarks yndlings taxamand H.C. Andersen, gutterne 
fra den lokale i Svende City og deres geeeeeee', Mette Clausen.
Fynboer er vanemennesker, derfor er udvalget af væsker er snævert, fordi vi fynboer mener, 
at alt skal være, som det altid har været. Af øl sælges derfor KUN Odense Classic med 
mulighed for en si'vogn, gamle. Brunsviger fylder godt i den fynske kostpyramide. Derfor 
serveres brånner, så enhver fynbo på Panum kan få tilfredsstillet sit basale næringsbehov.

O.G BIG HIP HOP BLOWOUT 20-22 ATRIUMGÅRD 
Okay mother fuckers - leder du også stadig efter the Crizz of life? Stacker du mere streetcred 
end cash? Eller lever du efter mottoet 'gettin paid is a forté'?
Det er på tide at børste guldkæderne af og få flashet dine mothafuckin' grillz. Adams 
tidsmaskine er blevet støvet af, destinationen er HIPHOPpens guldalder og the next episode 
begynder her! Bawler ballet vil være fyldt med homies som 2Pac, Salt N' Peber, Missy Elliot, 
Puff Daddy, Eminem, chefen Biggie Smalls og der er absolut ingen undskyldning for ikke 
at se fucking dope ud.
Baren vil ligeledes flyde med G-drinks straight fra the hood - Gin og Juice samt Jack D og 
hans homie cola. Så hop i dit svedigste tracksuit, kom og fest som doktoren over dem alle 
D.R.E. og husk Biggies udødelige ord:
Birthdays was the worst days, now we sip champagne when we’ thirstaaaay

STRAFBAR 22-00 STOREBAR
Kom forbi og bekend dine synder - og få din retmæssige straf hos STRAFBAR! Vi er klædt 
på til alle former for afstraffelse - eneste fællesnævner er latex og bar hud. Politibetjent, 
kirkens soldat, skolelærer, dommer og selvfølgelig Panums yndlingsdominatrix, som alle 
husker fra sidste års store succes. Denne gang kan du også få blid spanking, syndsforladelse, 
eftersidning, fuldt pensum eller livstid. Vi ses til klask og smæk ;)

BEARNAISE BAR 22-00 LOUNGE
BAREN, DU HAVDE GLEMT AT DU ELSKEDE. Efter et års fravær, der primært er gået med 
ideudvikling over livets krydderi, er 69 største kulinariske oplevelse endelig tilbage. Kom 
og prøv de evigt elskede bearnaise-jellowshots. Som noget nyt, vil der i år være den ædle 
franske selskabsleg “hvem kan holde vejret længst tid i bearnaisesovs?” Vi løfter sløret for 
hvad dette går ud på, når baren går på.

BACKSTREET BAR 22-00 ATRIUMGÅRD 
Backstreets back..alright!
Oh my god they’re back again - så kom og syng og dans med i Atriumgården når backstreets 
boys lægger et visit forbi 69 timers bar og fyrer op under en kæmpe boyband fest.

APFEL TAFFEL BAR 21-23 MOBILBAR
Trenden har spredt sig som en steppebrand. Den anerkendte sport dyrkes som en religion 
på grænsen til det ekstreme.
For 4. gang skal medicinerne velsignes af den royale, saftige og ubarmhjertige APFEL-TAFFEL.
Vi inviterer til en fyrstelig 3 retters taffel! Der skal snables rekordstore mængder af Ribenasaft 
og Karloffs vodka, skyllet ned med magiske æblebidder.
Tequila og jærgerbombs kan hejse det hvide flag, når apfel taffel indtager 69-timers-baren.

69-timersbar 2018
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BADEHOTELLET 14-16 MOBILBAR 
Dansk sommer er noget helt særligt. Smagen af søde danske jordbær, masser af frisk 
luft, duften af saltvand og de lange lyse nætter er noget af det, der kendetegner den 
danske sommer. Fik du ikke nydt den danske sommer i år, så fortvivl ej: du kan stadig nå 
det! Badehotellet inviterer til et pusterum fra det travle København, hvor du rigtig kan få 
slappet af.
Så tag din rejsekammerat under armen og slap af i vores solstole og nyd en snack eller drink 
under parasolen til lyden af de gamle danske sommerhits!

PAGE FOUR BAR 14-16 I KØEN 
Omend Page Four blev opløst i starten af 2018, ændrer det ikke på, at de siden 2014 har 
spyttet episk musik ud i æteren til alle piger i alderen 12-16. Hitsene inkluderer blandt andet 
'Sommer' og '17 år'. Derudover har de også lavet 7 andre sange.
Page Four bar kommer igen for tredje gang, og vil ikke lave andet end at sælge cidere, og 
høre de dejlige Page Four sange for alle dem der står i kø

ABBA(R) 16-18 STOREBAR 
Oh Mamma mia, endelig er vi klar til at bringe musikkens bedste ære til 69'timers bar.
Vi er klar til at holde den vildeste 70’er ABBA fest som Panum har set. Så vær klar til skråle 
med på ABBAs bedste hits – du kan i ægte Super Trouper stil kan du slippe din indre ABBA-
diva løs ved vore karaoke maskine! Find din indre Dancing Queen frem og Gimme, gimme, 
gimme dine bedste 70’er discomoves!!!

FISS BAR 16-18 LOUNGE 
Gik din flirt hjem tidligt i går? Mistede du dine nøgler på 1. dagen af 69? Har du også 
eksamen på tirsdag?
Så kom ned og bekend dine bitterheden og skyl dem ned med et glas Fernet Branca. Vi 
ved hvad set vil sige at være bitter og vi vil gerne lære dog at omfavne bitterheden. Vi står 
i klubbens mørkeste hjørne ikke med trøst med et broderskab. Hold dig bitter til vi ses.

DYRENE PÅ HAKKEDAKKEBAREN 16-18 ATRIUMGÅRD
Sving svælget åbent til Bagermester Harepus’ stærke peberkagebager-shots. Nyd skovens 
idyl til Mikkel Rævs rablende rap-rapsodi og svidende svirrende svada på endnu en sensuel 
skovtur med Morten Skovmus. Denne hidsige HakkeDakkeBar får dig på 69’ sidste dag helt 
fra skovbundens muld til træets toppe, hvor du kan bunde kølige bajer med Bamsefar

HOMM3 HOTSEAT BAR 16-17 MOBILBAR 
Erathias hovedstad, Steadwick, er blevet overløbet af Dungeons Lords fra Nighon. Queen 
Catherine 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 fordums storhed. Imidlertid er Dronningens far, King Gryphonheart, blevet 
myrdet af Deyjas necromancere, som planlægger at lade ham genopstå som Lich, for at 
lede de udødes hær. Kærlighed, magi, hæder og ære - alt er på spil i Kampen om Erathia!

BROKEN HEART BAR 17-19 LILLEBAR
Har du nogensinde fået knust dit hjerte? Måske endda til en fest på Panum, hvor ham eller 
hende du helt vildt gerne ville score tog hjem med en anden? Så kom til Broken Heart bar! 
Her kan du skråle med på ulykkelige kærlighedssange og drikke alle dine følelser væk.

DEN 7. HIMMEL 17-19 FORAN SCENEN
Ingen 69 uden kærlighed! Har du ingen date arrangeret på floor eller i baren, så kom til 
den syvende himmel; Stedet for arrangeret dating. Her får du og din (måske kommende) 
partner nogle afgørende minutter alene i teltet. Vi laver spørgsmålene - I besvarer dem. Når 
minutterne er gået, er der fri leg i den virkelige 69-verden.

FLYTBAR 17-19 MOBILBAR
Flytbar giver dine dansetrætte ben en kærkommen pause. Bestil et opsamlingssted, bund 
en flyttebajer og bliv transporteret til en ønsket destination inden for klubbens domæne 
(og omegn), alt imens de bomstærke flyttemænd og -kvinder fyrer op for det gode humør 
med svedige pander.
For business inquiries: +45 6064 8084

MIN-TU-BE BAR 17-19 MOBILBAR
En tæt frost rammer jer. Enorme istappe og tæt tåge understreger, at I er kommet til The 
Finnish Himalayas. Er I MINT TU BE? Vi spiller VAND ELLER MINTTU om det, så tag din koldeste 
Ice Queen eller stiveste Snow Man under armen. Der er chance for at øge shot-puljen, hvis 
I er iskolde bluffere. Brace your self Minttu is coming!

VARMESTUEN 18-20 I KØEN
Det kan være koldt at stå i kø til 69. Det problem er blevet midlertidigt løst i år, når 
varmestuen slår dørene op og garanterer både lun luft, lun atmosfære og en lun lille én til 
ganen at varme sig på.

BAR ON IT 18-20 STOREBAR 
Us: WHAT TEAM?
You: WILDCATS!
Us: Thaaaat’s right, your favorite team has come all the way from East High to have the 
biggest party of 2018. Betta getcha ya’ head in the game!
You: This is all I’ve been looking for, right here right now! A night to remember! Now or never!
Us: This could be the start of something new!
You: But…. I gotta go my own way )’:
Us: NOOO! WE’RE ALL IN THIS TOGETHER!

COCIOBAR 18-20 LOUNGE
De dejligste Cociodamer står klar bag baren til at ryste din iskolde Cocio og byde dig 
velkommen indenfor i deres Cociounivers. Kunne du tænke dig at starte aftenen på en 
flydende Bounty, Skumbanen eller måske stifte bekendtskab med en Brown Russian? 
Og ved du endnu ikke hvad en Cocio På Beløbet er? Det skal Cociodamerne nok vise dig!
Cocio - Nothing but great taste <3

GRØN FE BAR 18-20 ATRIUMGÅRD 
De grønne feer trækker igen i år proppen af absintflaskerne og lader den eventyrligt 
smaragdgrønne drik fortrylle 69 for måske uigenkaldeligt allersidste gang. I anledningen 
af vores 7 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.

KONDITORBAR 19-21 MOBILBAR
Konditordrengene præsenterer: Konditorbar!
Er du træt af hvor binært opdelt dine to største nydelser er?
Konditordrengene sammensmelter de to grundelementer af dit livs bedste brandert i en 
smagseksplosion af lykke, overraskelse og kage og sprut.
“Den eneste sande socialdemokratiske
spise udgøres af euforiserende bagværk”
- Thorvald Stauning & Konditordrengene et al.
Kongens Kjøbenhavn, feb. 1936

IRISH COFFEE BAR 18-20 I KØEN 
Igen i år står crewet bag Irish Coffee Bar klar til at lave Nørrebros bedste Irish Coffees til 
jer der står og venter i kø til 69. Der vil være god stemning, varme tanke og dejlige Irish 
Coffees at lune sig på i køen.

DE GLADE VIKINGER 20-22 STOREBAR
EVERYONE KNOWS THAT THERE AIN'T NO PARTY LIKE A HAPPY VIKING PARTY!
Måske I husker os fra 2015, hvor vi holdte årets vildeste fest. Skam findes ikke i barens 
vokabular - der findes kun én form for kærlighed... Og det er doggystyle.
Vi sørger for, at I kommer til at svømme i originalt merchandise direkte fra Sunny B. Intens 
bump, grind og dans på baren i 2 timers drunk awesomeness på Den Glade Viking - en 
hjernedød fest, hvor vi skal safte os fuldstændig ned i 'Flotte Fyr på Beløbet’, store hvaler, 
baby hvaler og naturligvis den obligatoriske technobajer.
Party like a Viking = Heller' bræk sig, end a' træk sig.

BRUN BAR 19-21 LILLEBAR
Brun! Den mest oversete og undervurderede farve. Kom og nyd en af vores dejlige, brune 
drinks til tonerne af brun musik som fx Bruno Mars, Chris Brown og Det Brune Punktum. 
Vi glæder os til at se jer!

FYNBO BAR 20-22 LOUNGE
Ja-dav, fyyyyyr, står du der og smasker med tørre kæber?
Velkommen til FynBar, gamli. Her betjenes du af hele holdet bestående af Mikkel Desler fra 
Odensøøøøh Boldkluuuub joooo, Danmarks yndlings taxamand H.C. Andersen, gutterne 
fra den lokale i Svende City og deres geeeeeee', Mette Clausen.
Fynboer er vanemennesker, derfor er udvalget af væsker er snævert, fordi vi fynboer mener, 
at alt skal være, som det altid har været. Af øl sælges derfor KUN Odense Classic med 
mulighed for en si'vogn, gamle. Brunsviger fylder godt i den fynske kostpyramide. Derfor 
serveres brånner, så enhver fynbo på Panum kan få tilfredsstillet sit basale næringsbehov.

O.G BIG HIP HOP BLOWOUT 20-22 ATRIUMGÅRD 
Okay mother fuckers - leder du også stadig efter the Crizz of life? Stacker du mere streetcred 
end cash? Eller lever du efter mottoet 'gettin paid is a forté'?
Det er på tide at børste guldkæderne af og få flashet dine mothafuckin' grillz. Adams 
tidsmaskine er blevet støvet af, destinationen er HIPHOPpens guldalder og the next episode 
begynder her! Bawler ballet vil være fyldt med homies som 2Pac, Salt N' Peber, Missy Elliot, 
Puff Daddy, Eminem, chefen Biggie Smalls og der er absolut ingen undskyldning for ikke 
at se fucking dope ud.
Baren vil ligeledes flyde med G-drinks straight fra the hood - Gin og Juice samt Jack D og 
hans homie cola. Så hop i dit svedigste tracksuit, kom og fest som doktoren over dem alle 
D.R.E. og husk Biggies udødelige ord:
Birthdays was the worst days, now we sip champagne when we’ thirstaaaay

STRAFBAR 22-00 STOREBAR
Kom forbi og bekend dine synder - og få din retmæssige straf hos STRAFBAR! Vi er klædt 
på til alle former for afstraffelse - eneste fællesnævner er latex og bar hud. Politibetjent, 
kirkens soldat, skolelærer, dommer og selvfølgelig Panums yndlingsdominatrix, som alle 
husker fra sidste års store succes. Denne gang kan du også få blid spanking, syndsforladelse, 
eftersidning, fuldt pensum eller livstid. Vi ses til klask og smæk ;)

BEARNAISE BAR 22-00 LOUNGE
BAREN, DU HAVDE GLEMT AT DU ELSKEDE. Efter et års fravær, der primært er gået med 
ideudvikling over livets krydderi, er 69 største kulinariske oplevelse endelig tilbage. Kom 
og prøv de evigt elskede bearnaise-jellowshots. Som noget nyt, vil der i år være den ædle 
franske selskabsleg “hvem kan holde vejret længst tid i bearnaisesovs?” Vi løfter sløret for 
hvad dette går ud på, når baren går på.

BACKSTREET BAR 22-00 ATRIUMGÅRD 
Backstreets back..alright!
Oh my god they’re back again - så kom og syng og dans med i Atriumgården når backstreets 
boys lægger et visit forbi 69 timers bar og fyrer op under en kæmpe boyband fest.

APFEL TAFFEL BAR 21-23 MOBILBAR
Trenden har spredt sig som en steppebrand. Den anerkendte sport dyrkes som en religion 
på grænsen til det ekstreme.
For 4. gang skal medicinerne velsignes af den royale, saftige og ubarmhjertige APFEL-TAFFEL.
Vi inviterer til en fyrstelig 3 retters taffel! Der skal snables rekordstore mængder af Ribenasaft 
og Karloffs vodka, skyllet ned med magiske æblebidder.
Tequila og jærgerbombs kan hejse det hvide flag, når apfel taffel indtager 69-timers-baren.

69-timersbar 2018
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SPÅBAR 20-22 I KØEN 
Fortune or failure? Lad os indføre dig i den åndelige verden væk fra studiets evidens og 
få et kig ind i fremtiden ved at kaste et blik i krystalkuglen eller kaste dig ud i en omgang 
håndaflæsning – hos os går vi mere op i livs- og skæbnelinjer end dermatomer! Vi har evnen 
til at se forbi det skjulte og ind i fremtiden, så kom forbi til en fortune cookie, dark n’ stormy, 
og et glas sandhedseliksir og lad os hjælpe dig med at få et indblik i om du skal til Holbæk 
i klinik næste semester, får drømme KBU-forløbet og hvilket speciale du ender i. Uanset 
semestertrin kan vi udfra tarotkort fortælle dig dit KBU-nummer allerede nu!

TEKNO TURM 23-01 UNDER TRAPPEN
Der Turm ist im Club angekommen, wir haben das bar von Jahre zwei-tausend-fümfzehn
Jetzt gehts los! Es ist da. Es ist über alles. Es ist zeit für... TEKNO TURM!! Seit letztem Jahr sind 
wir zu vielen Technopartys auf der ganzen Welt gegangen. Folge dem Rhytmus im Atrium-hof 
und beschütze deine Ohren. Wir haben turbo-mate, laserkraft 3d und Stroboskope-Licht!
Jetzt mit große Viel Spaß von Adam FFF und das Turm auf Potenz. Viel Glück, nein-man!

NUMSEN BAR 00-02 STOREBAR
ATTENTION!! Panums kvindfolk og baldeconnaisseurs. We’re back! Numsen Bar åbner igen i 
år op for showet, der ikke er værd at gå glip, især ikke, hvis man ikke lige kan forestille sig 7 
voksne mænd iført #Manstrings. Musikken vil matche showet, og mængden af røvtequilas 
over barkanten vil matche behovet. PS. Det er igen i år ikke forbudt at klaske balderne røde, 
nej derimod opfordret – SES!!

JÆGERBAR 00-02 LILLEBAR
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.

TISS 00-02 LOUNGEBAR
Kan du lide tequila? Det kan vi! TISS er tilbage! Vi gentager successen med massere af tequila!
Tequila Interesserede Studerendes Selskab er for studerende som elsker tequila, og det i alle 

former! I baren kan du hænge ud med dine venner eller møde andre med samme tequila-
interesser. Det bliver pissefedt, så husk din sombrero og tag dit æsel med eller måske bare 
din læsemakker. Vi ses til TISS-bar!

SUSPEKTBAR 02-04 STOREBAR
Savner du også SUSPEKT på programmet?! Så kom til suspektkoncert og fyr den af til alle 
de gode suspektsange! Vi lukker storebar af med et brag af en fest. VI SES!

MIDT OM NATTEN 02-02 LOUNGE 
Kim Larsen vil genopstå for en stund, når vi hylder hans musik med en nattefest! Syng med 
på Jutlandia, Papirsklip og de andre udødelige klassikere eller hold natten ung med en af 
de to lækre drinks: ”Susan Himmelblå” og ”Køb Bananer”. Hvis Larsen havde kendt til 69, 
ville ”kvinde min” nok have lydt anderledes:

”69 jeg elsker dig
og jeg ved du elsker mig
og hvad der så end sker

åh la det ske
for jeg er din”

HONNINGZZZZZZZZZUP 01-03 MOBILBAR 
BzzzzzZZZ [bornholmsk dialekt]
Du finder os sværmende i og omkring klubben med gyldneste dråber honningsyp. Bestyrk 
din Buzzz i bornholmsk nektar hos de sort-gulstribede bier i den mobile honningsypbar.

FUCKBAR 02-04 LILLEBAR 
Er i fucking klar? Hvis i også synes aftenen går lidt for langsomt og ikke orker alle de fucking 
øl igen. Så kan vi fucking hjælpe dig med at få fart på i din brandert! Kom op i FuckBar og 
få et skud FuckJuice, og vi garanterer du vil være klar til at blive fucking kongen af klubben 
bagefter.

LUKRECEPTION 05-07 

69-timersbar 2018
SupKu
Lidt om hvem vi er og hvad vi står for

Vi kender det alle når eksamen nærmer sig og pensum tårner sig op foran os. Vi vil gerne 
være den bedste af os selv og klare eksamen bedst muligt, samtidig med vi gerne vil jonglere 
et socialliv, se kæresten (eller finde hende/ham) og arbejdet det skal jo også nås. Om det er 
kemi, celle-væv eller anatomi, så er udfordringen nogle gange nær uoverskuelig. I sådanne 
situationer kan en læsemakker eller ældre studerende rede dagen ved lige at forklare det 
på en lidt mere simpel måde. Det kender vi menneskene bag Supku alt for godt til og det 
har vi taget konsekvensen af og har sat alle sejl til for at drive organisationen Supku, der 
tilbyder eksamensforberedende kurser til medicin-, tandlæge- og veterinærstuderende. 
I det følgende vil vi prøve at beskrive hvad SupKu er og hvorfor vi synes at det er noget 
ganske særligt. 

Hvad er Supku og hvordan blev det etableret?
SupKu blev etableret i januar 2014 af en gruppe medicinstuderende, der havde solid 
undervisningserfaring og ønskede at skabe et sammenhold omkring det at undervise 
andre medicinstuderende. Grundidéen var dengang og er stadig, at lave de bedst mulige 
eksamensforberedende kurser, så billigt som muligt og at give andre studerende mulighed 
for at lære fra sig i de fag de er bedst til. 
En af tankerne er at man først har det forkromede overblik over, hvad der er essentielt 
at kunne til en eksamen når man har gennemført den – netop derfor er de perfekte 
undervisere studerende, der har været igennem pensum og samtidig besidder en god 
evne til at lære fra sig. 
For os er det essentielt at alle kan deltage i SupKus kurser på trods af pengepungens 
størrelse. Det betyder også at lønnen for en underviser er 120kr i timen pr. undervisningstime 
(inkl. forberedelse). Alt arbejde udover undervisningsarbejde er frivilligt – således er 
bestyrelsesarbejde også frivilligt. Er der et overskud efter udbetalte udgifter går det til 
opgradering af lokale samt til sociale aktiviteter i SupKu gruppen.  
Lønnen til trods har Supku dog meget at tilbyde til underviseren, der gennem arbejde i 
Supku får solid undervisningserfaring, et socialt sammenhold og tutoring i det at blive en 
dygtig underviser – en kernekompetence i det at være læge. 
På mange måder er der derfor store ligheder i en basisgruppe og i iværksætter selskabet 
Supku. 

Hvem tager SupKus kurser og er I overhovedet nødvendige i forhold til KUs egen 
undervisning?
Der er mange forskellige baggrunde for at komme til et supplerende kursus hos SupKu. 
Nogen har måske haft travlt med et forskningsår eller andet og mangler hjælp til at danne 
et overblik forud for eksamen. Andre har fuldt samtlige lektioner og læst alt, men har brug 
for at blive bekræftet i hvad de kan og ønsker at få nogle ekstra detaljer med, der kan få dem 
til at slappe af til eksamen og gøre eksamen til en bedre oplevelse med ro i maven. Uanset 
hvad ønsker underviserne bag SupKu at kunne hjælpe. Det er dog vigtigt at understrege at 
SupKu aldrig vil være et alternativ til KUs undervisning, men skal ses som et supplement, der 
skaber rum til at den studerende kan trække vejret og med ro i sindet kunne gå til eksamen. 
Netop derfor hedder SupKu som det gør – navnet står nemlig for Supplerende Kurser.

 
SupKu gennem tiden
Da vi etablerede Supku i 2014 var alle initiativtagere medicinstuderende. Den store 
efterspørgsel gennem tiden har gjort at SupKu gradvist er vokset og måler i dag 8 
bestyrelsesmedlemmer samt 30 undervisere og er på både medicin, tandlæge og 
veterinær. Med tiden er papirlister, håndtegnede logoer og enkelte e-mails erstattet med 
en professionel hjemmeside, et velfungerende billetsystem, det logo vi ser i dag samt vores 
helt eget undervisningslokale på Esromgade 15. 
SupKu er etableret for at skulle være bæredygtigt gennem årtier og derfor skal en stor del 
af drivkraften i SupKu være folk, der stadig studere og kunne holde den gode ånd i live. 
Vi har ønsket at bringe denne artikel for at belyse, hvorfor vi er her og hvad vi ønsker at 
gøre. Vi håber at I vil hjælpe os til at sprede det gode budskab og næste gang I støder på 
vores logo sende os en venlig tanke for det store arbejde, der ligger bag vores organisation. 
Hvis der er gode idéer, ris og ros er i altid velkommen til at kontakte os på info@supku.dk
I kan altid besøge os på www.supku.dk eller på vores facebookgruppe, der hedder Supku 
Undervisning.

De bedste hilsner
//SupKu
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Forskningsstipendium - 1 ledigt
Gigtforeningen har 1 2-årigt forskningsstipendium til besættelse. Ansøgningsfrist er 7. 
februar 2019.
Forskningsstipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. Der tildeles 
1 års løn med mulighed for at søge om 1 års forlængelse. Der gives således max 2 års løn, 
og ønskes dette, skal det fremgå af ansøgningen.  
Forskningsstipendiet skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser. Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 

Sidste ansøgningsfrist er torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.

Introduktionsstipendier – 2 ledige
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er den 7. 
februar 2019.

De 2 introduktionsstipendier er ledige til besættelse pr. 1. april 2019 eller snarest derefter. 
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. 
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Introduktionsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfrist er torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.

Studenterpriser 2019 – 10 x 10.000 kr. 
Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for 
reumatologien. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner. 
Priserne uddeles til studerende eller grupper af studerende, der laver bemærkelsesværdige 
opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden for gigtområdet. 
Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I. 
For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om 
en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en 
kopi af dit karakterbevis. 

Prisen skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som du finder på www.
gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra forskningsrådet".

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration på tlf. 39 77 
80 38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde 
hvor en opgave er løst af flere eksaminander skal alle eksaminander indsende en ansøgning 
i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af 
flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.
Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i 
maj 2019.
Der er ansøgningsfrist torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.
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Kompagniskabspraksis i Slagelse søger stud.med’er 
med interesse i almen medicin.
Vi er et kompagniskab med to læger samt en sygeplejerske og to sekretærer. Vi bor i Slagelse 
centrum i Langes Gaard 12, 1.th. Vi har travlt med at passe vores patienter, men vi har det 
samtidig sjovt og hyggeligt.

Arbejdsopgaverne vil bestå i bl.a.
-blodprøvetagning, ekg-optagelse samt lungefunktionsundersøgelser -vaccinationer
-håndtering af urinprøver
-ukomplicerede forundersøgelse til årskontrol for diabetes, hypertension og KOL, 
tidsbestilling
-forefaldende opgaver

Semesterkrav: Gerne 8. semester eller senere end det.
Ansættelsestype (fast eller tidsbegrænset): helst tilknytning faste formiddage, gerne 2 
dage om ugen.
Dato for ansættelsesstart samt -periode: pr. 1. December 2018 eller snarest efter og 
fremadrettet. Timeantal (ugentlig): efter aftale
Ugedage, tidspunkt: 8-14 (evt. 15)
Ansøgningsfrist: 20. November 2018
Kontaktperson inkl. mailadresse og/eller telefonnummer: mail gerne til lægerne 
kahlkeogkabwa@gmail.com eller ring på 58521508/ 22274006 for yderligere spørgsmål.

Studentermedhjælpere søges til KU-IT’s servicedesk 
på SUND
KU-IT søger it-kyndige studerende til at indgå i vores gruppe af studentermedhjælpere på 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 
Om KU-IT
KU-IT leverer it til undervisning, forskning og administration på Københavns Universitet. 
Der benyttes primært Microsoft produkter, men også mac.
Dine opgaver
Som studentermedhjælp er du med i vores servicedesk-team, hvor din primære opgave vil 
være at hjælpe og vejlede studerende og ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 
brug af vores IT-faciliteter, herunder installation af computere, opsætning af trådløst netværk 
på PC, mac, tablet, smartphones m.m. 
Derudover vil der i de daglige vagter også indgå opgaver med pasning af kopimaskiner, 
scannere, printere, PC m.m. 

Vi søger en kollega 
•	 der	har	IT-erfaring	med	PC	og	Windows	(evt.	også	mac)	og	smartphones	
•	 er	serviceminded	og	taler	flydende	dansk	(flydende	engelsk	er	et	plus)	
•	 har	erfaring	med	KUs	intranet,	KUnet	

Vi tilbyder
Godt kollegialt miljø med megen kontakt til studerende og ansatte.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Danske Lægestuderende 
og Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.
Det er en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående 
uddannelse.

For alle stillingerne gælder at arbejdstiden ligger mellem 8-12, 12-16 eller 8-16 på hverdage 
og at du hovedsageligt skal sidde i vores skranke, som er på Panum, Blegdamsvej 3B. Det 
forventes at du tager 1-2 vagter af 4 timer pr. uge. Der kan også forekomme vagter/opgaver 
på andre af KU's adresser i Københavnsområdet.
Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Claus Højfeldt, daglig leder af vores 
studentermedhjælpere på tlf. 51 48 94 50 eller e-mail choj@adm.ku.dk
Du kan læse mere om på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på http://sund.ku.dk/
om-sund/ 
Ansøgning, mv.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via 
jobsiden http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/
studenterjobs/, så vi har den i hænde senest 4. november 2018 kl. 23.59. På http://jobportal.
ku.dk kan du læse mere om, hvordan du sender en elektronisk ansøgning.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig 
baggrund til at søge stillingen.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere i uge 46.

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, 
søger nye lægevikarer med start primo november 
eller december. 
Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske 
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3-4 vagter pr. måned. 
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbejdet er varieret 
og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af 
den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som lægevikar kan takle 
travle perioder og arbejde selvstændigt.

Oplæring tilbydes ved: 
•	 2	 følgevagter	 (16-22)	 i	 akutmodtagelsen	 sammen	med	 en	 af	 de	 andre	
lægevikarer. 
•	 3	korte	vagter	(hvorfor	der	vil	være	ca.	5-6	i	vagter	den	første	måned).	
•	 Region	Hovedstadens	introduktionsforløb,	5	hverdage	i	starten	af	hver	måned	
mellem 9-16 og forventes afviklet i de kommende måneder.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
•	 Som	min.	har	gennemført/påbegyndt	klinisk	ophold	i	psykiatrien	(4.	sem	KA)
 og forventer at bestå eksamen i psykiatri.
•	 Vi	forventer,	du	kan	blive	på	holdet,	til	du	bliver	læge.
•	 Deltagelse	i	holdmøder	den	første	mandag	i	hver	måned.
•	 Vi	lægger	stor	vægt	på	stabilitet	og	fleksibilitet.	Vi	har	en	god	holdånd,	hvor	vi	
hjælper hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
•	 Mulighed	for	at	afholde	2	følgevagter	(kl.	16-22)	inden	første	vagt.

Ansøgningsfrist: Lørdag d. 27.10.2018, kl. 20.00 
Samtaler afholdes efterfølgende uge.

Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.bbh@gmail.com. 
Rammer for ansøgning:
- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
- Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.


