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ONSDAG

MOK udkommer.
SAKS Suturkursus - se side 6

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Sofie og Alice tager op til Andrea

DEN STORE BAGEDYST <3 <3 <3

SØNDAG

Andrea tager i kirke
MOK-drengene laver nok også noget...?

MANDAG

MOK HOLDER EFTERÅRSFERIE - ses i uge 43
Introduktion til studenterforskning - se side 6

TIRSDAG

Andrea skal besøge “ByBi“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Karrieredag på Panum
Sofie skal til hot-yoga

Mo tager til Bornholm med sine veninder <3
Alice skal til koncert
Gabby hygger med sin læsemakker
Andrea tager på HG-weekend

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

den sjove

den kloge den ansvars-
             fulde

den grafiske

eating glitter so your shit shines
bright like a diamond

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

Basisgruppens fulde navn: 
GO - Medicinstuderende med 
          interesse i gynækologi og obstetrik 

Basisgruppens forkortelse: 
GO

Hvor kan der findes information om basisgruppen:
Facebook: GO København - Medicinstuderende med interesse i 
gynækologi og obstetrik

Mail: gokobenhavn@gmail.com

Næste månedsmøde: 
Den 22. oktober: En aften på fødegangen med en obstetrik forvagt

Tekst om basisgruppen:
GO er en lille, hyggelig basisgruppe med studerende på tværs af 
semestertrin og vi har plads til alle. Dette speciale er for dig, der er 
til akutte tilstande, nyt liv og en overvejende ung patientgruppe. 

I GO skaber vi større kendskab til specialet både 
teoretisk og praktisk gennem spændende kurser 
og foredrag. I år skal vi desuden arrangere en 
temaweekend for GO basisgrupper fra hele 
landet - og du kan både være med til at 
planlægge og deltage!

den sjove

den kloge den ansvars-
             fulde

den grafiske

den søde
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Kære Læser

Rigtig god læselyst!

Kærlig hilsen dine veninder på MOK

Her har du MOK for Damerne: en specialudgave af dit skoleblad. Vi har samlet 
redaktionens damer og sendt drengene hjem - og kan således levere et ualmindeligt 
heteronormativt og særdeles lyserødt MOK.

Vi står midt i en kvindelig højkonjunktur: Vi er flertallet på studiet, både Statsministeriet, 
Kongehuset og FADL København regeres af en søster og 2019s bedst-tjenende kendis 
er Taylor Swift. Det kan meget vel være, at Eva blev skabt ud fra Adams ribben - men 
hun har siden hen så sandelig fået egne ben at gå på.

Den umiddelbare fredstid er dog ikke absolut og ligestillingen er bestemt ikke nået i mål 
så længe en barberskraber er væsentligt dyrere hvis den er af mærket Venus frem for 
Gillette for Men.

Uanset hvad verden byder os, så kan vi selv gøre en mærkbar forskel ved at passe godt 
på os selv og vores veninder. Husk at vande dem, giv dem frisk muld og tag dem med 
ud i solen hver eneste gang chancen byder sig - for så vil de have fotosyntetiseret sig 
frem til store brede blade, der svøber sig om dig når livets regnvejr giver dig en skyller.

Det er vigtigt at passe godt på sit hjerte gennem hele livet: Clopidogrel forebygger 
blodpropper mens veninderne giver emotionel profylakse. Det må være essensen af dette 
MOK: at huske at sætte pris på alle de stærke kvinder vi omgiver os med hver eneste 
dag og sørge for at tage os godt af hinanden. Vi er f.eks. taknemmelige for veninde af 
redaktionen: Maria Hilscher, som har været denne uges forside-fotograf og make-up artist!

Sisters are doing it for themselves - men sammen!
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Er du gravid - og har du lyst til at deltage i et
spændende videnskabeligt studie?
Hvad er formålet med undersøgelsen?
Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens 
krop i forbindelse med graviditeten. Under graviditeten ændrer kroppens biomarkører 
sig. Vi håber at finde frem til et mønster for disse ændringer. Hvis mønsteret brydes, kan 
vi måske opdage og forebygge komplikationer tidligere i graviditeten end i dag. Afdeling 
for Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut rekrutterer gravide kvinder, som 
ønsker at deltage i dette forskningsprojekt.

Hvem kan deltage?
Du kan deltage, hvis du er mellem 18 og 33 år. Du skal være ved godt helbred og må ikke 
have kronisk sygdom og/eller bruge receptpligtig medicin. Du må ikke være blevet gravid 
som følge af fertilitetsbehandling. Og du må ikke være længere end uge 20 i din graviditet. 

Hvad skal der foregå?
Hver uge i graviditeten bliver der taget en blodprøve. Derudover vil vi i enkelte 
graviditetsuger indsamle urin og afføringsprøver. Derudover, vil vi på alle deltagere tage 
en blodprøve inden for et år efter fødslen. Vi tilbyder muligheden for at få taget prøverne 
på Statens Serum Institut eller i eget hjem.

Hvis du er interesseret i at deltage eller blot høre mere om projektet kan du kontakte 
studieleder Marie-Louise Rasmussen (tlf. 3268 8339), sygeplejerske Marie Josephine Høvring 
(tlf. 22291717, eller gravid@ssi.dk. Eller læs mere på www.ssi.dk/gravidprojekt

Vederlag
Du får et vederlag på kr. 3000,- for at deltage 
i projektet gennem hele perioden. Beløbet 
udbetales når dit undersøgelsesforløb er 
afsluttet. Hvis du ønsker at melde fra i utide, vil 
du få et reduceret beløb. Du kan også få dækket 
evt. transportudgifter.Dansk Selskab for Cyto- og histokemi (DSCH)

...indbyder alle til møde om arvelig tarm- og brystkræft. Der vil være indlæg om opsporing 
af familier med arvelige tarmkræft inklusiv patologens rolle og om nye anbefalinger 
ved udredning og risikovurdering af arvelig brystkræft, om de patologiske analyser og 
risikoreducerende mastektomi.
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via www.dsch.dk

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi 
på Bonkolab, Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til 
ovenstående projekt med start 1. februar 2020.

Vi tilbyder:
- Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
- Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
- Oplæring i transplantations-relateret immunologi
- Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
- Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
- Mulighed for at skrive kandidatspeciale
- Udarbejdelse af videnskabelig artikel som førsteforfatter

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Det er for os 
vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentligt erhvervsarbejde 
parallelt med dette eller at tage fag på studiet. Forskningsåret kan være en forberedelse til 
et evt. senere ph.d.studium.

Løn søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.
Ansøgningsfrist er den 14/10, og samtaler vil blive afholdt i uge 42. Motiveret ansøgning, 
inkl. CV og karakterudskrift, sendes til professor Klaus Müller på kgmuller.1@gmail.com. 
Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.

Kunne du tænke dig erfaring indenfor mikrokirurgi 
og simulationstræning? Og blive en haj til
øjenkirurgi? Så er det måske dig, jeg mangler!
Jeg søger deltagere til et studie, der handler om simulationstræning indenfor øjenkirurgi. 
Hertil benyttes Eyesi Surgical Simulator, hvor man vha. virtual reality kan træne forskellige 
kirurgiske procedurer.

Din opgave vil være at træne enten to eller fire moduler, indtil du opnår et punkt på din 
læringskurve, hvor du har tre ens score.

Hvad du får ud af det:
• Erfaring indenfor mikrokirurgi, simulationstræning og forskning.
• Du vil modtage en udtalelse ved gennemført forløb til brug i fremtidige ansøgninger til 
bl.a. studiejob og prægraduatstillinger.

Mine eneste kriterier:
• Du er en engageret og vedholdende medicinstuderende på minimum 4. semester
• Du har ingen tidligere erfaring med Eyesi Surgical simulator.

Studiet foregår på Copenhagen Academy for Medical Education og Simulation (bedre kendt 
som CAMES) ovre i Teilumbygningen. 

Hvis du er interesseret i at deltage og ønsker mere information om projektet, så skriv endelig 
til mig på mailadressen: rikkegrotholsen@gmail.com

Center for Perioperativ Optimering søger medicin-
studerende til forskning til start d. 1. februar 2020
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, klinisk forskning samt Cochrane-
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 2020
- 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. 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: 27. oktober 2019. 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)

Forskningsassistent søges til projekt om
blodprop i hjernen
Vi søger flere assistenter til afvikling af et større forskningsprojekt. Formålet med projektet 
er at undersøge effekten af det antidiabetiske præparat Glibenclamid vs. placebo ved store 
blodpropper i hjernen på ødemdannelse, funktionsniveau og dødelighed. Projektet udføres 
på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.

Arbejdsopgaverne består i blodsukker-målinger, måling af vitalværdier, kommunikation 
ved forsøgsdeltagere og indtastning af data. Da behandlingen skal igangsættes indenfor 
10 timer fra sygdomsdebut, vil arbejdet falde på forskellige tidspunkter i løbet af døgnet 
med akut tilkald. Vagter er på 8-16 timer á hvilke der forventes 1-2 pr. måned.

Vi forventer at vores assistenter er fleksible, stabile, grundige, positive og gode til at 
samarbejde, så forsøgsdeltagerne får den bedst mulige behandling i løbet af projektet.
Som forskningsassistent hos os træder du ind i et spændende forskningsteam og et godt 
arbejdsmiljø. Du opnår værdifuld erfaring indenfor klinisk forskning, lægemiddelforsøg 
og neurologi.

Ansættelsesstart hurtigst muligt.
 
Projektet udføres af:
- Adam Vittrup Andersen, læge, ph.d.-studerende.
- Forskningslektor Helle Klingenberg Iversen, overlæge, dr.med., leder af apopleksienheden
 
Hvis du er interesseret, glæder vi os til at høre fra dig. Kontakt venligst
Adam Vittrup Andersen
adam.vittrup.andersen.01@regionh.dk / tlf. 93 84 63 73
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Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder
det hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges fra 1. februar 2020.
Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt, 
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med 
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling. 
  
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få egen kontorplads, og ser patienter på 
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende, 
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for 
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-forskere fra 
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for telefonisk 
rekruttering af børnene, samt en stor del af de kliniske undersøgelser på forsøgsdagene. 
Derudover vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både ”scientific writing” 
og statistik. 

Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På den 
måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver du 
en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning og 
patientkontakt.

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 1. februar 2020 – et halvt til et helt år frem. Vi prioriterer ansøgere, der kan 
blive et helt år. 

Vi forventer af dig
- Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
- Du er engageret, selvstændig og udadvendt 
- Du kan lide at arbejde med mennesker

Vi tilbyder
- En spændende introduktion til klinisk forskning inden for kardiologi og børneovervægt
- En dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til fyraftensøl og kage
- Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
- Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest
fredag d. 1. november til:

Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende
mortentl@sund.ku.dk

eller kig forbi lokale 12.5.28 og hør nærmere!

Medicinstuderende til:
Botoxinjektion hos patienter med kronisk migræne
• På Dansk Hovedpinecenter (DHC) Rigshospitalet - Glostrup i helt nybyggede faciliteter
• Tiltrædelse snarest muligt
• Én fast dag om ugen fra ca. kl. 8-15
• Ansættelse i minimum i 6 måneder, gerne 1 år
• Primær ansættelse i DHC, men med mulighed for yderligere vagter på Lægevikarholdet 
også*
• To medicinstuderende ansættes, som vil være på vagt samme dag og kan ”sparre” med 
hinanden
• Man oplæres/trænes i at give Botox og lærer om migrænebehandling, så man kan 
rådgive patienterne. Der vil være supervision ved speciallæger ifm. oplæringen, herefter 
selvstændigt arbejde
• Ansættelse efter FADL-overenskomst som timelønnet
• Du har bestået 10. semester (neurologisk kursus) samt mulighed for mindst 6 måneders 
ansættelse

Yderligere spørgsmål kan rettes til:
- Lars Bendtsen, overlæge, lars.bendtsen@regionh.dk
- Helle Jensby, teamleder, helle.jensby@regionh.dk

Generel info om Botoxbehandling ved migræne:
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-12481/behandling-med-botulinumtoxin-botox.pdf 

*Neurologisk Lægevikarhold: 
Hold af ca. 28 medicinstuderende som dækker vagter i søvn- og almen neurologisk 
ambulatorie på Glostrup matrikel af Rigshospitalet. 
Mere info om holdet kan fås ved holdleder for vikarholdet på: glostrupneuro@gmail.com

Godt studiejob i lægepraksis
Lægepraksis i Lyngby søger 2 medicinstuderende til dækning af 2 halve dage om ugen. 
Arbejdsopgaverne vil være afgrænsede feks. blodprøver, lungefunktionsundersøgelser, 
vaccinationer, blodtryks måling m.v.  

Du må skal have haft stikkekursus og gå på min. 4 semester.  Kørekort er en fordel.
Klinikken er travl, men hyggelig, og du vil opnå en tryg og relevant erfaring til dit kommende 
lægeliv. Løn efter aftale.  Opstart snarest.

Ansøgning sendes til gibsholm@gmail.com inden onsdag 16 okt. 

Mvh 
Lægerne Gibsholm-Madsen
Klampenborgvej 232, 2. sal.
2800 Lyngby

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Den korte gåtur – arrangeres sammen med Pusterummet
Hver anden uge går vi sammen for at få fjernet tankerne fra læsningen og andre af hverdagens udfordringer som studerende. Sæt en enkelt time af til dette pusterum.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Næste gang er 8. oktober
Vi mødes foran hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3
Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk eller mød op på dagen

Eksistenssamtaler
Hvem er jeg, hvor skal jeg hen og hvad skal jeg gøre? Sådan lyder tre gamle spørgsmål, som altid er aktuelle. Religionerne og filosofien har forsøgt at besvare disse spørgsmål. I en serie 
fortrolige samtaler vil vi i fællesskab undersøge spørgsmål og svar. Jeg vil komme med nogle igangsættende spørgsmål og mindre
opgaver, som kan give samtalens tanker og sprog en retning. Målet er, at vi gennem samtalen finder vores eget sprog, bliver klogere på, hvad vi hver især ved, mener og tror.
Tid og sted: Tirsdag d. 22. november, 5. november og 19. november kl. 19.30. Deltag én eller flere gange.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig. Eksistenssamtalerne er forbeholdt studerende.

Filosofisk mostur
Fik du ikke plads på svampeturen? Ta’ i stedet med på mostur i november. Mos er en forunderlig plante, som man ofte overser. Både mossernes udseende, deres liv og deres navne befordrer 
filosofisk undren og eftertanke. Med på turen er lektor i naturfilosofi Claus Emmeche og lektor ved biologisk institut Flemming Ekelund, som vil dele ud af deres viden. Vi spiser frokost 
undervejs, og jeg vil holde en opbyggelig tale. Arrangeres i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi på Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Tid og sted: Lørdag d. 2. november
Vi mødes på Tisvildeleje st. kl. 10.20. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået på begivenheden på studenterpræsternes facebookside
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder ved præstens 
kontor.

Jeg 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

 A N N O N C E R  \  S T U D B U D     |     5



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

Stem Cells in Neurology
Hvornår: Onsdag 16/10 kl. 16:00-18:00
Hvor: Einar Lundsgaard Auditorium 

Neurologien og neurovidenskaben er felter med store 
opdagelser i vente. Den 16. oktober har du en sjælden mulighed 
for at opleve et foredrag fra en topforsker på området, når Steven 
Goldman, amerikansk neurolog, professor og Ph.d. fortæller os, hvordan 
stamceller potentielt kan behandle hidtil uhelbredelige neurologiske lidelser. 

Stevens forskning er udgivet i førende tidsskrifter og fokuserer på gliacellers (astrocytter 
og oligodendrocytter) udvikling samt deres rolle i neurologiske sygdomme, heriblandt 
Huntingtons sygdom, skizofreni og demyeliniserende sygdomme, samt hvordan denne 
viden kan benyttes klinisk til potentielt revolutionerende behandlinger. 

Hans laboratorie har opfundet en metode til at danne humane glia progenitorceller fra 
stamceller, og ved at transplantere disse ind i hjernen på mus som mangler hvid substans, 
viste de at de humane celler kan infiltrere musenes hjerner og erstatte den hvide substans. 
Dette fund danner grobund for humaniserede sygdomsmodeller samt tilsvarende 
behandlinger i mennesker, som mangler hvid substans. På grundlag af dette har Steve 
dannet et firma i USA til at udvikle glia progenitor celler til behandling af multipel sclerose 
og andre sygdomme. Firmaet har fået bevillinger på $ 60 mio. til kliniske studier, som i 
øjeblikket vurderes af FDA i USA og snart EMA i Europa. 

Steven har sit laboratorie i Rochester, New York, og han og hans kone Maiken Nedergaard 
åbnede deres laboratorier her på Københavns Universitet efter de i 2014 hver især modtog 
Novo Nordisk fondens Laureate Research Grant på 40 mio. DKK, efterfulgt at tilsvarende 
beløb fra Lundbeck fonden. Deres laboratorier udgør Center for Translational Neuromedicine 
i Rochester samt her på Københavns Universitet. 

Sidst, har Steve været formand på afdelingen for klinisk neurologi i Rochester, én af de 
største i USA, og har således indsigt i den kliniske praksis af medicin og neurologi såvel som 
relationen mellem klinisk praksis, akademisk forskning og bioteknologi.

Kom med, uanset baggrund, og bliv inspireret af et fantastisk spændende foredrag om 
forskning på topniveau, og få indblik i hvordan inventaret af neurologiske behandlinger 
kan udvides i fremtiden. 

Der vil være snacks og varme drikke. Lokale annonceres snart.
OBS: FOREDRAGET VIL VÆRE PÅ ENGELSK

De bedste hilsener,
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

Den første selvstændige operation 
Hvordan føles det når dagen endelig kommer, hvor man kan få lov til at stå selvstændigt 
og operere sin første patient? Og hvad gør man for at forberede sig så man kan holde 
nerverne i ro? 

Vi er så heldige at have fået æren af Læge, Casper Grønbæk, der er i post-intro stilling på 
Herlev ortopædkirurgisk. Casper vil fortælle om egne erfaringer fra operationsstuen, når 
man går fra at assistere til selv at stå med ansvaret, herunder

• sin første operation
• hvad der gik godt/mindre godt
• hvordan man forbereder og efterfølgende begynder at operere mere regelmæssigt

Oplægget byder endda på enkelte cases med tilhørende operativ behandling

Der vil som altid være snacks og kaffe til de deltagende. Oplægget er den 30. oktober 
kl. 16:30 i lokale 13.1.36 og der afholdes månedsmøde efter oplægget, hvor alle er mere 
end velkommen.

Vi glæder os til at se jer, evt. find begivenheden på facebook.com/portoskbh

Mvh PORTOS (Panums Ortopædkirurgiske Selskab).

Introduktion til studenterforskning med PUFF og 
studievejledningen.
Går du også og overvejer om du skal give dig i kast med forskningen, men føler at det 
hele virker lidt uoverskueligt? Hvornår skal man forske? Hvordan kommer man i gang? 
Kan man stadig tage forskningsår? Ovenstående spørgsmål og meget mere får du svar 
på når PUFF holder foredraget "Introduktion til studenterforskning" i samarbejde med 
studievejledningen. 
Her kan du høre om, hvordan det er som medicinstuderende at opleve forskerverdenen, 
hvordan man tager den første kontakt til en vejleder, processen fra initiativ til publikation 
samt hvilke situationer man skal være særlig opmærksom på. 
Studievejledningen vil også være tilstede og fortælle lidt om, hvilke muligheder og regler 
der er for at holde orlov på studiet. 

Det hele kommer til at finde sted mandag d. 14. oktober kl. 16.15 - 18.00 i 
tandlægeauditoriet 29.30.01. 

Forskningsinteresseret?
 PUFF byder igen i år på det populære Kursus i Basal Statistik! 
Er du godt rustet på til at tage et forskningsår? Trænger du måske til at forbedre dine 
statistiske færdigheder, inden du kaster dig ud i forskningens verden? Du er måske allerede 
i gang med at forske, men mangler blot et statistisk indblik i dit datasæt?
I så fald tilbyder PUFF et kursus i basal statistik for at tjene dig med en lærerig undervisning 
i statistiske teorier samt bearbejdning af data og analyser. 

Hvad kurset kan tilbyde
Kurset vil foregå på Hvidovre hospital, hvor professor på Klinisk Biokemisk Afdeling, 
Henrik Jørgensen, over 6 dage vil introducere basale statistiske beregninger målrettet 
medicinstuderende. Inkluderet i kurset er bogen ”Statistiske metoder i biomedicin”, og en 
masse snacks samt drikkelse. Efter endt kursus uddeles certifikat.

Tilmeld dig
Tilmeldingen er allerede åbnet, og det foregår via billetto.dk. Linket for tilmelding samt 
information om dato, tid og sted findes på vores Facebook begivenhed ”Kursus i Basal 
Statistik – efterår 2019”. Pladserne uddeles efter først-til-mølle-princippet! For yderligere 
information er i velkomne til at kontakte os på vores Facebook side PUFF – Panums 
UngdomsForsker Forening.

Så grib endelig fat i din læsemakker og få et indblik i forskningsstatistik. Vi glæder os til at 
byde jer velkommen!

Events i uge 41 SAKS   
Sutur 1 (vol.2) – lær basale suturteknikker  (9. oktober)    

Dette er et kursus til jer som gerne vil lære om de helt basale suturteknikker, de nødvendige 
instrumenter og ikke mindst hvordan de holdes korrekt. 
Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab. 

FIGURANTER TIL TRAUMECENTERET
RIGSHOSPITALETS BEREDSKABSØVELSE SØGES
Traumecenteret Rigshospitalet afholder beredskabsøvelse den 19. november og der søges 
figuranter til øvelsen. Som figurant får du en fed mulighed for at opleve en beredskabsøvelse 
på tætteste hånd og være med i træningen af 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 19. november kl. 15:00 til ca. kl. 19:00
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
 
VÆR MED TIL HJERTESTARTERDAGEN 2019
Den 16. oktober får den danske befolkning en indsprøjtning med livredende førstehjælp 
ved hjertestop, når der sammen med Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden afholdes 
Hjertestarterdagen over hele landet.

SATS København stiller som altid op for at være med til at brede budskabet om hvor vigtigt 
god hjerte-lunge-redning er for overlevelsen ved hjertestop og for at lære fra sig. Vi vil derfor 
stå på Rådhuspladsen og indfange forbipasserende til en hurtig session af HLR-træning 
på et fantom og jo flere vi er desto sjovere bliver dagen! Så hvis du synes det kunne være 
sjovt, spændende og lærerigt at være med, så send os en mail – også hvis du kun kan en 
enkelt time eller to.

Hvem er du?
Medicinstuderende - intet semesterkrav.

Det praktiske:
Afholdes den 16. oktober på Rådhuspladsen

Kontakt:
Kontakt SATS København via besked på facebook



GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 14. OKTOBER
Det er ikke kun  FADL-politik og formaliteter.

Vi får besøg af Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut 
for Folkesundhed, som vil holde en keynotespeak om alkohol 
og strukturel forebyggelse.

Morten Grønbæk er oprindeligt uddannet læge og arbejdede 
på Hvidovre Hospital i fire år, inden han begyndte at forske i 
alkohols betydning for helbredet. Siden 2011 har Morten 
også været formand for Vidensråd for Forebyggelse 
under Lægeforeningen. Han har også modtaget 
Lægeforeninges ærespris i 2019.

Tilmeld dig på mit.fadl.dk frem til torsdag den 10. oktober.

Efter oplægget diskuterer vi:
“Skal alkohol reguleres mere på studiet og i samfundet?”
- Ordstyrer er Erik Harr, direktør FADL 

Deltagere i panelet:

- Christian Benson, formand, Rusvejledningen for Medicin
- Mikkel Sinkjær, IDA STEM Students
- Sofie Beck, Liberal Alliances Ungdom
- Lukas Lunøe, Radikale Venstres Ungdom

Klokken
17.00 i
Studenter-
klubben

Husk også at stemme til
repræsentantskabsvalget.
Det er ligeledes på mit.fadl.dk
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Så er den gal igen! Den Store Bagedyst 
havde premiere i lørdags, og allerede 
i sæson 8’s jomfruafsnit leverede 
Timm og Co. meme på meme på 
meme. Disse undertekster er den ægte 
vare - se for dig selv på de angivne 
tidsmarkeringer. Husk at se med 
igen på lørdag klokken 20.00 på DR1.

THE INTERNET IS BEAUTIFUL - LIKE YOU SISTAH 
‘ Jeg ville ønske, at man kunne have gifs på en pdf.’ 

Citat: Alle på MOK. 

Maier /MOK.red. 
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Inside jokes! ”Håndklædet nede på bænken”, ”Jeg ved en 
lærkerede” eller den gang i Marokko, hvor agurken var 
den vigtigste af 7 grøntsager. De små inforståethedder er 
symboler på så meget mere. De tydeliggører forholdets 
intimitet og er den hurtigste vej til et smil på læben.

Der er altid en til at nusse dig på ryggen. Åååååh, det 
kilder så dejligt.

Du har en makker til de der røvsyge familiearrangementer. 
Det gør det hele så meget lettere at komme igennem, 
når du kan holde din kæreste i hånden under bordet.

Aldrig mere Tinder. Aldrig.

Du har en at presse hudorme ud på, og det føles ikke 
engang klamt.

Du slipper for at sove alene efter du har set en uhyggelig 
film. Sådan en hvor folk skifter ansigt, f.eks. Uha altså!

Det er så yndigt at følges ad - og sig mig: findes der dog noget smukkere på denne jord, 
end at være i favnen på sin elskede? Ja, det skulle da så lige være at kunne svøbe sig ind 
i sin tosomhed og fejre kærligheden på Amors egen helligdag.

10 grunde til at det er vidunderligt at være i parforhold: 

10 grunde til at det er for fedt at være single:

Hårfjernelse er totalt valgfrit. Hvis du ikke magter at 
barbere dine ben eller få vokset din overlæbe – ja, så lad 
da vær’! Du er fri til at beholde din pels gennem denne 
kolde vintertid.

Du slipper for at blive vækket om morgenen, fordi din 
kæreste skal møde til en DV på Hillerød selvom du først 
selv har SAU kl 11. 

Du kan snave med lige hvem du vil – når du vil. Også ham 
med de grimme bukser. 

Du slipper for at gå og føle, at du spilder din ungdom 
eller ikke får løbet hornene af dig. Hallllloooo – tjek lige 
de horn her.

Du kan se lige så langt frem i Gift ved Første Blik, som 
du har lyst til, uden at føle skyld over du ser forud for din 
kæreste.

Øvelse gør mester og sex er ingen undtagelse. Din 
kæreste lærer din krop at kende og sammen bliver 
I bare bedre og bedre. Det er her klart oftere reglen 
end undtagelsen at du ender med at sige ooh-oooh-
oooooh-OH!

Du tør også prøve vildere ting i sengen når du er 
sammen med en du stoler så meget på. Den vinflaske 
vil I aldrig kunne se på, på samme måde igen…

Du har en, der vil købe mad til dig. Også selvom 
klokken er midt om natten og du sidder grædende på 
fortovet fordi Take&Eat har udsolgt af falafel. 

Et godt parforhold gør de svære stunder lettere og de 
glade stunder bedre og giver ro og tryghed – og så er 
det da bare så dejligt, at have en at dele turen ned ad 
livets landevej med.

Det er så yndigt at følges ad - men det er da fandeme også bare røv-irriterende at have 
en eller anden i hælene hele tiden! Som medicinstuderende har vi konstant 99 problems, 
så hvor er det dog rart, at en kæreste ikke er en af dem!

Du slipper for timelange middage med svigerfamilien. 
Så spændende er din svogers sweatshirt-samling altså 
heller ikke. 

Når du hører Single Ladies til frebar, så ved du bare, at den 
sang er skrevet direkte til DIG mere end nogen anden. Han 
skulle bare have Put a Ring on It, skulle han!

Du kan tage lige så varme bade som du vil, uden at høre 
brok for det er for varmt. Hvad så hvis jeg ønsker mit 
badevand har en kernetemperatur på 47 grader?!

Du kan spise lige hvad du vil til aftensmad, uden du bliver 
dømt for det. #frysepizzasalleugensdage

Du opdager, at du ikke har brug for en kæreste for at være 
lykkelig – det kan du klare helt selv. Når du er sammen 
med nogen, så er det af lyst og ikke af nødvendighed. Der 
er så megen frihed i at være sin egen bedste ven!
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Gode venindeskaber skal fejres og her på MOK for Damerne 
vil vi gerne gøre vores for at hylde de damer, der bringer 
solskinnet med indenfor. I den anledning har vi oprettet:

Venindeprisen går til en Panum-Pige, som er en exceptionelt god 
veninde - og du kan nominere netop din BFF! I samarbejde med 
medicinershoppen.dk udlodder vi i denne uge deres studiestartspakke 
(stetoskop, reflekshammer og pencillygte) til en værdi af 479kr. til 
den, der nominerer den kommende vinder af Venindeprisen.

For at deltage i konkurrencen skal du sende en mail til mok@mok.dk 
senest mandag den 21. oktober klokken 12:00. I den skal du fortælle 
os hvorfor netop din veninde er den bedste af slagsen samt medsende 
et billede af jer to sammen. Vinderen vil blive hyldet i MOK - og som 
nominator vinder du studiestartspakken. Win!

Ps. Tjek medicinershoppen.dk ud uanset - det er medicinere der kører det!

MOKs venindepris 2019

FILMAFTEN 
d 8 oktober slår vi dørene op til endnu en storslået filmaften! Vejrudsigten lover 
god film og hygge med alle dine yndlings panumgensere! Hold øje med facebook 
eventet, her bliver filmen vi skal se annonceret

BEVILLINGER
Vi har allerede modtaget og behandlet en del ansøgninger, og vi har en del i kø. 
Frygt ej vi skal nok nå igennem dem, søg bare løs hvis i brænder inde med et 
fedt studentersocialt formål

HG STRIKKER
Kan du strikke? Så kom! Vi strikker d 8 oktober, sørger både for pinde og garn, 
til str 3. Medbring gerne egne pinde hvis i har. Hækler du helst? Så vær da med 
alligevel! Find facebook eventet, der er meget mere information der.
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Det har Maria på 4. semester bestemt 
gjort, for hvis ikke hun skulle være læge, 
så ville hun være negleteknikker. 
Begge jobs indebærer hvid 
kittel, mennesker mellem 
hænderne og risikoen 
for at skulle tage den 
svære samtale,  hvis 
noget knækker utilsigtet 
under en procedure. 
På trods af de mange 
ligheder er Maria sikker i 
sit karrierevalg, men hun har 
dog besluttet sig for, at tilvalget 
af medicin ikke skal betyde fravalget af 
neglene.

Allerede da Maria blot var børnehavebarn 
kunne man ane, at der var noget særligt 
ved hende. Mange børn på hendes alder 
kunne finde på at stjæle en småkage 
fra køkkenskabet i ny og næ – men 
det var Maria slet ikke interesseret i. 
Hun havde kun øje for noget særligt 
i sin mors kosmetikpung: hendes 
neglelakker! Dag efter dag listede 
Maria sig ind og kiggede dem 
igennem indtil hun pludselig ikke 
længere kunne dy sig og stjal 
en! Som den 4-årig hun var, blev 
Maria naturligvis snuppet med 
fingrene i postkassen og Marias 
mor stod ved en opdragelsesmæssig 
skillevej: skælde ud eller støtte op? Hun 
valgte den sidstnævnte og købte kort tid 
efterfølgende Marias hendes aller første 
neglelak. Marias øjne lyser op, idet hun 
tænker tilbage og forklarer hvordan den 
var lilla, med glimmer i og blev hendes 
kæreste eje. Det var point of no return 
for hende, da hun lagde det første strøj 
af lakken tværs hen over både neglen 
og resten af tommelfingeren – ja altså 
Marias finmotorik var selvsagt ikke 
den gang hvad den er i dag. Mange 

både år og neglelakker er gået siden 
den skæbnesvangre lilla’e – 18 år og (i 
følge Marias eget bud) omkring 200 

neglelakker, faktisk. Neglelak er jo ikke 
bare neglelak, skal du vide og en 

enkelt farve er bestemt ikke nok.

I øjeblikket har Maria cirka 40 
lakker i hendes tunge rotation – 
og har allerede øje for, hvad der 
skal være hendes næste køb: en 

særlig grøn og en nude. Ja og så 
flere glimmerlakker. Man 

kan angiveligt aldrig få for 
mange glimmerlakker.

N å r  Ma r i a  l æ g g e r 
neglelak i dag er det 
typisk med adskillelige 
farver og a lverdens 
redskaber. Det med at gå 
fra enkeltfarve til decideret 
nailart tog fart for hende i 8. 

klasse. Her lavede hun et nyt 
design hver søndag og 

kunne så vise det frem 
for hendes måbende 
k l a s s e ka m m e r a te r 
mandag morgen. Det 
blev en fast rutine og 
selv hendes dansklærer 

va r  i v r ig  fo r  a t  s e 
ugens fingerspidser efter 

weekenden. Adspurgt til et 
særligt populært design fra denne 
start er Maria ikke i tvivl: det var 
Nyan Cat. Den var meget oppe 
i tiden og det tog kegler at få 
populærkultur mellem (og 
ovenpå) fingrene.

På medicin har Tranum dog 
ikke været lige så imponeret 
som folkeskolelæreren. ’"Nail-art 
er noget, der på vores studie ikke får den 
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a n e r ke n d e l s e 
og udbred e lse , 
som det fortjener."’ 
fortæller Maria. ’"Det er 
en urban og omskiftelig 
kunstform ligesom graffiti, men 
får bare ikke samme streetcred."’ Da 
hendes gode veninde for nylig opfordrede 
hende til at oprette en Instagram-profil 
med hendes lak-looks skulle der således 
ikke så meget overtalelse til. ’"Jeg var 
bare så glad for at få skubbet."’ siger hun. 

Således kan du nu på @onsdagsnegl_ 
hver onsdag følge med i Marias 

nai l  ar t .  Hun lægger la k på 
både sig selv og sine veninder 
og designene er inspireret 
af hendes og veni ndernes 
hverdage. I denne uge udlodder 
hun tilmeld en manicure til en 

heldig instagramfølger! Maria 
og hendes veninde håber desuden 

på at afholde en neglebar til årets 
69-timersbar, hvor du vil kunne se Maria 
in action og tilmeld selv lægge negle til!

Historien om Maria og neglelakken 
er levende bevis på, at hvis noget er 
skrevet i stjernerne, så skal det nok finde 
vej. Maria holder fast i sin passion og 
opfordrer dig til at gøre det samme: ’"Gør 
det du elsker! Det er bare det vigtigste 
i det her vilde liv vi lever. Der er nok så 

meget vi skal, og netop derfor er 
det essentielt at gøre nogle af 

de ting vi har lyst til. Hvis flere 
tog sig tid til at mærke efter 
hvad der faktisk gør dem 
lykkelige og så brugte mere 
tid på det, så tror jeg vi ville 
have en bedre verden."’ 

Skribenten her kunne ikke 
være mere enig – og vil i den 

anledning gå direkte i gang 
med at skrive næste MOK-artikel.

@onsdagsnegl_

Hvad ville du være, hvis ikke du skulle være læge? Astronaut? Ballerina? Call-center medarbejder? 
Det kan være både sjovt og skræmmende at tænke på, hvor anderledes livet kunne være, hvis ikke 
du havde hørt Ulla Wewers sirenesang og tilsluttet dig dit medicinske 
skæbnekald. Måske du allerede fra barnsben var klar over, at du en 
dag ville bytte børnehavens doktorleg i puderummet ud med den 
ægte vare – men hvis du er som så mange andre, så har der været 
adskillige andre karrieretanker inde over gennem tiden. Drømmen er 
jo, at det at gå på arbejde og at gøre det du elsker smelter sammen 
– men det behøver jo ikke udelukke bevarelsen af andre passioner som 
sideløbende hobbyer.

En krea-tøs helt ud til fingerspidserne
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Hvis du meget kort skulle opsummere din for-
skning, Hvordan ville du så beskrive dit felt 
og interesseområde? 

Helt overordnet arbejder jeg med insekter og deres 
sundhed, men med et anvendelsesorienteret sigte. 
Min forskning kan deles op i 3 hovedområder. 1) Bier 
– alt hvad de laver.  2) Insekter, der kan bruges til 
fødeproduktionen. 3) Insekter som skadedyr f.eks. 
snudebiller og bladlus.   

bare for nysgerrigHedens skyld – Hvilke
insekter indgår i fødeproduktion? 

Melorme! Så har vi også sort soldaterflue og fåreky-
llinger. 
Så for de første to grupper (bier og insekter til fø-
deproduktion) er det særligt insekternes sundhed og 
hvilke symptomer de får – og hvilke sygdomme det 
er udtryk for. 

så det er medicinsk insektforskning? 

Ja, det kan man godt sige! 

Hvordan blev bier et interesseområde? 

Jamen det var faktisk lidt tilfældigt. Efter jeg blev fær-
dig med min PhD indenfor svampe, arbejdede jeg 
som retsgenetiker. Efter noget tid begyndte jeg at 
savne forskningen, og lige inden jeg skulle tale med 
professoren, var der en post.doc der sagde op, og 
jeg kunne overtage projektet. Projektet handlede om 
den brune bi på Læsø og dens renhed. 

Jeg forstår ikke Helt – dens renHed? 

Ja, de forskellige arter har jo blandet sig, og i løbet 
af årene, da der var øget efterspørgsel på honning, 
blev der importeret bier fra resten af Europa: f.eks. 
italienske bier og balkanbier. Projektet gik ud på at se 
hvordan arvemassen var ændret efter balkanbierne 
var kommet til Læsø.  

Hvor svært er det – som Helt ny biavler – at 
starte biavl op? 

Hmmm, den største udfordring som ny biavler… Det 
er i hvert fald en god idé at finde en lokal biavler-
forening, der har forskellige kurser ift. sværhedsgrad. 
Generelt har man teori om vinteren, og praktiske fær-
digheder om sommeren. De lokale biavlerforeninger 
kan hjælpe med at få fat på kolonier. Så kan man 
komme et par gange om ugen (på besøg hos fore-
ningen) og se på ca. 10 kolonier. Dette hjælper til at 
lære, hvordan kolonier kan opføre sig forskelligt, og 
hvordan de ser ud når de er ’sunde’. Det fungerer som 
sammenligningsgrundlag for ens egne kolonier. Ge-
nerelt er det er vigtigt at få håndværket i hænderne! 
Der er stor variation i årstiden ift. biavl, og derfor er 
det mere kompliceret end at anskaffe sig f.eks. høns. 

Hvorfor er bier vigtige for vores samfund? 

Den største ydelse: Bestøvning. Både af de planter vi 
skal spise men også for den naturlige flora. 

drone, dronning el. arbeJderbi – Hvilken 
beskriver dig bedst som person – og Hvilken 
synes du er seJest og Hvorfor? 

Jeg ser mig selv som en arbejderbi! I min daglig-
dag er der mange forskellige opgaver. Projektarbe-
jde, møder, undervisning etc. Ligesom arbejderbien! 
Derfor er den også sejest - den har en mere alsidig 
funktion end f.eks. dronningen, der bare er en yn-
glemaskine. Arbejderbien har et spændende liv -  for-
estil dig at være spejderbi, finde nogle gode blomster, 
og så vende hjem og lave svansedansen for din kolo-
ni! Dog har de et lidt kort liv. 

Hvad spiser bier? 

Pollen, nektar og vand. Pollen giver bierne protein og 
fedtstof. Nektaren giver dem kulhydrat. 
Larverne og dronningen lever af gelé royal. Det er 
nektar og pollen, som arbejderbierne vha. af deres 
særlige foderkirtler blander og omdanner til denne 
næringsrige gelé royale. 

Interview m. Annette Bruun Jensen
 Lektor i biologi, efor på Studentergården og erfaren biavler.

v
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Hvordan får en koloni en ny dronning? 

Det kan være meget dramatisk. Hvis det er biavleren 
der vælger, at der skiftes en dronning, kan han/hun 
få tilsendt én med posten i et lille bitte bur. Biavleren 
dræber den gamle dronning og indsætter den nye. 
Det er knap så dramatisk. 
I naturen er det mere dramatisk. Hvis dronningen 
sværmer væk, (sværmning er når en del af kolonien 
bryder fra, red.) vil den resterende koloni lave ca. 10 
dronningeceller.  Den første dronning der færdigud-
vikles, vil bide de andre dronningers celler i stykker 
og dræbe dem. Hvis to dronninger bryder ud samti-
digt, er der slagsmål til døden. 

din yndlingsHonning? 

Lynghonning. 

nu Har vi talt meget om Honningbier – men 
feltet er Jo stort – er der en anden biart du 
vil fremHæve el. nævne? 

Der er en særlig gruppe af sociale bier: Brådløse 
bier fra Sydamerika. De bygger kolonier på en meget 
særlig måde, som en slags krukke.  Og så er de 
brodløse og kan ikke stikke! 

Brådløse bier fra Sydamerika. 

Har du nogensinde givet en studerende et 
bi-bispørgsmål til eksamen? 

Det har jeg nok, uden jeg at lige har opdaget det! 

 
moks læsere er blevet sat ind i trusler mod 
bierne (parasitter, varroa etc.), men Hvis man 
som enkeltperson ønsker at støtte biernes 
overlevelse (og ikke kan starte avl op selv), 
Hvad kan man da gøre? 

I Danmark har vi ikke kolonier uden biavlernes ind-
sats. Hvis man vil støtte biavlerne, kan man plante 
bivenlige planter i sin have. I planteskoler kan man 
købe bivenlige ’plantepakker’ og diverse buske og 
træer bierne holder af.  Hvis man har masser af græs 
i sin have, kan man vente med at klippe hæk indtil 
blomstringen er færdig. Bierne elsker hvidkløver og 
mælkebøtter. 

er der noget du ønsker at sige til fremtidens 
kvindelige læger? 

Jeg er begyndt på et spændende projekt. Biavlere i 
Danmark har tænkt at starte honningproduktion op 
mht. medicinsk brug. Her tænkes der særlig på sår-
behandling – det bør vi kigge på! Honning har mange 
antimikrobielle egenskaber, der kunne være spæn-
dende at undersøge.   

Fra: https://www.tv2lorry.dk/artikel/nyt-forskningsprojekt-skal-af-
daekke-muligheder-dansk-honningeventyr 

er der noget du ønsker at sige til fremtidige 
biavlere? 

Hvis man starter med biavl, starter man med at ar-
bejde med insekter, der har en fascinerende biologi. 
Det er store sociale samfund, der er interessante at 
observere. De dramatiske historier, der udspiller sig 
i en koloni, er rigtigt fede at følge med i – og ekstra 
bonus: man får sin egen honning!

Tak til Annette for interview! /Andrea MOK.red
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Igennem de sidste uger har MOK Sportens dygtige journalister opfanget 
rygter og nyheder om en foregående oprustning hos Pondusdrengene. 
I denne uge bringer vi nyheden om den anden bekræftede transfer 
denne sæson - signingen af Bjerget som ny hjælperytter. 

Holdejer Nick Due Meier udtaler ”I sidste uge bekræftede vi Gigapenis som 
ny sprinter på holdet. I denne uge, er det mig en glæde at byde velkommen 
til vores nye hjælperytter Bjerget. Holdet er nu fuldendt og klar til endnu 
et år i manegen.” Med tilføjelsen af Bjerget, er det endelig lykkedes 
Pondusdrengene at ramme en gennemsnitlig kampvægt på 100 kg, 
og holdet (bestående af Kaptajnen fra Helvede, den Gudsbenådede 
Bjergrytter, Gigapenis og Bjerget) er seedet til minimum en fjerdeplads 
i årets tour.

Hjælperytter Tobias ”Bjerget” Berg udtaler ”Jeg har længe hungret 
efter den øverste podieplads i Touren, og det nye samarbejde med 
Pondusdrengene giver mig håb om, at indfri mine forventninger. Jeg glæder 
mig til at støtte drengene alt det jeg kan, og jeg er klar på at give 110% for, 
at Pondusdrengene endelig indtager det øverste trin på skamlen.”

Hvorvidt det vil lykkedes PD at indtage øverste podieplads må tiden 
vise - men selvtilliden fejler i hvert fald ikke noget.

Husk, at DU og dit hold stadig har mulighed for at stille op til årets tour. Henved 
jer blot til Fru Overkommisær Andrea Daniela Maier for officiel tilmeldingsblanket.

FORSKELLIGE FEMININE FAKTA - FFF
I 2019 blev der optaget 71% kvinder og 

29% mænd på medicinstudiet.

457

185

I 2015  udgjordes 50% af 
den generelle lægestand af 

kvinder, mens tallet forventes 
at stige til  63% i 2040.

Nielsine Nielsen var den første kvindelige 
læge i Danmark, og blev færdiguddannet i 
1885. Dr. Nielsen har blandt andet fået en 
vej ved Rigshospitalet samt et auditorium i 
vores kære Mærsk Tårn opkaldt efter sig.
Da Nielseine Nielsen blev færdiguddannet 

ønskede hun oprindeligt at blive gynækolog, 
men den ene anden speciallæge i Danmark 
ville ikke tage hende under vingen. Nielsine 

blev dog specialist i venerologi og aktiv 
fortaler for prostitueredes rettigheder. 
I 1907 var Nielsine Nielsen medstifter af 
“Landsforbundet for Kvinders Valgret”.

I 1848 startede 
den første hidtil-

kendte kvinderets 
bevægelse og i 1911 

fejrede man den 
første internationale 

kvindedag, som ligger 
den 8 marts.

I 1905 kortlagde 
genetikeren Nettie 

Stevens sammen med 
Edmund Beecher Wilson 

de humane X og Y 
kromosomer. 

Kvinder har generelt 
mere grå substans, 

som menes at være her 
informationsprocessering 

sker. I kvindehjerner finder 
man typisk også flere 

side-forbindelser imellem 
neuronerne, som tænkes at 

lede til bedre intuition og 
konklusionsdragning.

Det antivirale middel 
aciclovir blev blandt 

andet udvilket af 
farmakolog Gertrude 

B. Elion, som i 1988 
modtog Nobel Prisen i 

Medicin.

Af Alice / MOK-red
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Hormonoskoper
af Madame Maier

Stjernerne har i denne uge helt styr på endokrinologi. 
Betyder det, at det hele bliver særligt feminint? Nej -  
fordi alle væsner har hormoner. Duh. Til gengæld bliver 
stjernernes uendelige visdom (som altid) nem at relatere 
til dit eget liv og din skæbne denne uge. 
  

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Din FSH er lav. Hvad betyder det? Absolut ingenting, for 
hvis du er en mand, er det normalt, og hvis du er en kvinde 
er du stærk og frigjort og ligeglad med at du bløder i 
tide og utide. Hvis du bløder i utide kan det være tegn 
på graviditet og stjernerne foreslår urin-HCG ELLER (new 
info directly from the stars) at stå under en fuldmåne og se 
om du kan høre nattergalen kvidre. Hvis den kvidrer ‘YOU 
PREGNANT GUURRRL’ så har den nok ret. 
 
Fisken
19. feb. - 19. marts
Din menses er smølfeblå lige som i Always-reklamer. Sejt? 
Tja. Du støder i hvert fald ingen, fordi alle ved jo at synet 
af blod er det mest stødende i 2019. Omg #stars&politics. 
Bliver din menses nogensinde rød igen? Who cares. Be 
blue. Lyt til Eiffel65 og slå dig løs. Uagtet om du menser 
eller ej.   

Vædderen
20. marts - 19. april
*Dryp* 

Tyren
20. april - 20. maj
Din testosteron er off the charts og det betyder absolut 
heller ingenting! Bortset fra intens waxing og et behov for 
at råbe af folk, der øgler rundt på cykelstierne. Dette er 
dog universelt, og det ved stjernerne, for de bor i universet, 
så uafhængigt af køn bliver du sur på shitty cyklister. Så 
giv dog tegn, det er ikke så svært! Og lad være med at 
cykeltræne Mikkel på 4 år kl. 7.30 på Jagtvej. Jesus. 
 
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du opdager, at du til tider er affald. Dette er ikke 
helt åbenlyst, men nogle gange har du så vanvittige 
hjerneprutter, at selv din mor ytrer “Det behøver du ikke 
sætte ord på, skat.” Frygt ej, stjernerne har råd. 
 rp. 30 min. eftermiddagslur 1xdgl i en uge. 
Hvis du er 100% compliant på denne ordination vil dit liv 
blive fikset. 

Krebsen
21. juni - 21. juli
Din feminine energi er desværre skyllet ned i afløbet 
sammen med den dommedagspølle du har lagt denne uge. 
Stjernerne ved det, fordi den var så slem,  at den udsender 
kosmisk stråling. Du har forvirret CERN og NASA og dine 
roomies er måske i live, men det ligner plottet fra Tjernobel. 
Fy for pyffern. Stjernerne foreslår mere fiber, dagligt indtag 
af den mest likede smoothie på instragram, og fire selfies 
sammen med din best bro / sis. 

 
Løven
22. juli - 22. aug.
Venus står tæt på en supernova og derfor har du feminin 
energi som en hunløve, der har fanget gazelle #34 
(perfect lioness-streak). Stjernerne bekymrer sig dog 
om solsystemets nærlige undergang grundet denne 
supernova. Du skal bare være cool gal i din dagligdag - vi 
skal nok tage os af dommedag, love! 

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Stræk - snak - smil er ikke bare RedHjernen’s nye anti-
apopleksi kampagne, men minsandten også dine mest 
effektive scoretricks denne uge. Stjernerne foreslår: 1) 
Ned efter kuglepennen, godt med stræk på glutterne. 2) 
‘Tihi-fnis’-oopsie-whoopsie-jeg-er-cute-kommer-du-tit-
her-samtale. 3) Show them pearly whites. 4) (Optional) Giv 
et lille blink med øjet - så er der også helt tjek på n. facialis.  

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du bliver kåd af svensk. Stjernerne forslår at du tester: “En 
fontänorgasm framkallas bäst genom klitorisonani eller 
massage av den kvinnliga G-punkten, ett område några 
cm inne i slidans framvägg som är fyllt av svällkropps- 
och prostatavävnad. Vid stimulering av G-punkten, vars 
receptorer är särskilt känsliga för tryck, blodfylls och 
hårdnar den. Till en början kan denna stimulering ge 
upphov till en känsla av att vara kissnödig.” oooh, yeah 

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du er så meget på ild, at Panums gange er svitsede af dine 
brandspor. Din konto er 7 klik i plus uden at du har opdaget 
det, du vågnede med et lækkert væsen ved siden af dig 
lørdag morgen trods fredagsbar var et stort black-out og 
du er flere meter foran din læsemakker. Til gengæld får du 
næseblod 5 gange den her uge, hah! Men det tiltrækker 
bare cute-attention. Satans. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Din arrogance er i top, og du man-/womansplainer derudaf 
denne uge. Konsekvensen? Absolut ingenting. Folk lytter 
mere til dig, selvom det du siger er pisse ligegyldigt. Dit 
take på Brexit? Folk labber det i sig. Din teori om hvorfor der 
ikke er fred i mellemøsten? Dine venner kan ikke få nok om 
dine teorier. Til gengæld får du et stort fedt ‘sæt dig ned’ 
smidt i hovedet så snart du bare rør emnet hækleteknik. 
Beware, siger stjernerne. 

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du har det som Angela Merkel til oktoberfest (læs: denne 
69). Dvs. du er svagt malplaceret, men alligevel ved alle 
at du boss-bitch nr. 1 og styrer EU (læs: floor) med hård 
hånd. Det eneste du skal passe på med, er at styre din krop 
og dit væsen, hvis Disco Pogo med Die Atzen kommer på. 
Stjernerne spår med 99,9% sandsynlighed at du kommer 
til at miste besindelsen på floor og fyre moves af, der 
desværre ligner at du får et tonisk-klonisk anfald. Vær 
ligeglad. Det ville Angela være. 
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Til denne frisure skal du bruge en lille skål med lidt vand i samt et 
tørklæde. Bemærk: I denne hårguide deles alt håret op i en midtersektion 
og to sidesektioner.

Krøl håret midt på hovedet

1.  Væd curleren i vand og pres vandet ud, således at curleren er fugtig.
2.  Tag en portion hår og hold det lige op i luften. Hårportionen har nu 
en forside og en bagside. Curleren skal være på bagsiden. Rul fra enden 
af hårportionen (Husk at få snippen med!) og ned mod hårbunden - i 
retning væk fra ansigtet.
3.  Fastgør curleren.
4.  Tag et nyt hårsegment. Fortsæt på samme måde som beskrevet i 
punkt 1- 3 indtil alt håret midt på hovedet er krøllet.

Krøl håret på siderne af hovedet

1.  Væd curleren i vand og pres vandet ud, således at curleren er fugtig.
2.  Tag en portion hår og hold det ud til siden. Hårportionen har nu en 
side der vender opad og en bagside. Curleren skal være på bagsiden. 
Rul fra enden af hårportionen og ind mod hårbunden (Husk snippen!!).
3.  Fastgør curleren.
4.  Tag et nyt hårsegment. Fortsæt på samme måde som beskrevet i 
punkt 1- 3 indtil alt håret på siden af hovedet er krøllet.

Hold håret på plads mens du venter
Dette kan med fordel gøres ved at binde et tørklæde rundt om hovedet. Hvordan 
du skal bære dig ad med at bindet dette, forklares i afsnittet ”Bind et tørklæde 
– Vintage style” . Udover at holde curlerne på plads holder tørklædet på varme, 
hvilket hjælper med at krølle håret.  

Tip:  Det kan anbefales at lægge et hårnet over curlerne, inden du smækker et 
tørklæde over hovedet (det gør det lettere at binde tørklædet og ser bedre ud).

Hvor længe skal du vente?
Ventetiden afhænger af din hårtype. Du kan nøjes med at vente 15 min, hvis du 
vil nøjes med eventuelle lette bølger i håret. Det kan dog generelt anbefales at 
vente 8 timer. Tip: Man kan godt sove med curlerne.

Efter ventetiden

                

(Vikl håret ud af curlerne)

1.  Red håret ud. Tag et segment af håret ad gangen og børst fra hårbunden og 
ud. Når alle hårsegmenter er børstet ud, så børst alt håret igennem.
2.  Valgfrit: For at få volumen i ”pandehåret”, tag pandehårssegment og hold 
det lige op i luften. Tupér nu hårsegmentet ved hårbunden. 

3. Valgfrit: Sæt håret lidt tilbage i den ene side vha. en hårnål

MOK for Damernes Vintage Hair tutorial (Med massere af billeder!)

Krøl dit hår med sponge curlere
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Tørklædet kan bruges til at holde curlere på plads, men kan også anvendes som 
almindelig hovedbeklædning. Fungerer eksempelvis perfekt til dårlige hårdage!

1.  Fold tørklædet, så de to på tværs liggende hjørner mødes. Tørklædet skal 
nu gerne ligne en trekant.

2.  Placér tørklædet på hovedet, således at to af trekantens (aka. tørklædets) 
hjørner peger ud fra hver side af nakken mens hjørne nr. 3 hviler på hovedet.

3.  Træk hjørne nr. 3 ned mod panden. Bind hjørne nr. 1 og 2 sammen (over 
hjørne nr. 3) en enkelt gang – ingen dobbeltknuder endnu! 

4.  Ret tørklædet lidt til, så det føles behageligt at have det på. 
5.  Træk hjørne nr. 3 tilbage mod nakken. Det kan være rart evt. at fastgøre 
dette hjørne med en clips (således at den bliver fastholdt i positionen).

6.  Bind en sløjfe med hjørne nr. 1 og 2 (igen over hjørne nr. 3). Ret sløjfen 
lidt til. Du kan evt. folde den lidt ud, så den virker større.

7.  Ret tørklædet til ved at skubbe tørklædets løse dele ned i de åbne 
hjørner (se billede). Tørklædet skal så vidt muligt ligge fladt ned omkring 
hovedet.

Bootyful!

Bind et tørklæde – Vintage style  

Af: Gabriela /MOK.red
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SOFIES SKØNHEDSSALON
SÅDAN BLIVER DU SKØN 

Du troede måske det var en engangsaffære fra 2016 da du første gang lagde øjnene på  Sofies Skønhedssalon 1.0,  den originale. 
NIX! Tiden er over os. Der er skønhedssalon igen-  0.5 edition. MOK’s svar på 5-minute craft viedoer, der gang på gang dukker 
op i min facebook-feed. Værsågod. 

SAUNA-GUS(t): 
The shit. Du kan gå til Sauna-
gus på Nørrebro.  Det eneste 
du skal være opmærksom på er at 
sætte dig LAAAANGT væk 
fra mænd med spredte ben. Varm 
damp og nakkeost-lugt ødelægger 
din æteriske oplevelse. 

VITORIANSK 
SKØNHEDS TIP. 

Vi lever i en kedelig tid: alt er så rent.
 I dag er det legit concealer i krydderen 

og så er du good to go. I det gamle 
englænd smækkede man lidt skede-jucie 
bag ørerne og så ned og swipe’e på den 

lokale pub. Feromoner much??

YONI ÆG
Manglende sexlyst? Lugter missy 
af fisk? Pletter  dine også bukser af 
sædpletter? NP min ven. 
Gwen Stefani har din ryg. Køb dit 
jade æg samme sted som dit smile-
bright kit. Hvide tænder, ætset 
tandkød og en fyldt vagina. Tjek. 

SHAVING CREME ELLER MORGENMAD?
Skal du af med hår? Du kan bruge stort set alle morgenmadsprodukter som shaving-creme heriblandt:  

peanut-butter, syltetøj, pålægschokolade, 2 crossianter, kaffe, nutella, bagte butternut squash, barberblade, 
appelsinbåde, en skruetrækker, dit vasketøj (hvis det er slidt)
Du kan IKKE bruge: Græskarkerner, Spotify, hvid lotion.

1. Hvor meget ændrer mikrobiomet sig i vagina ved 
kontakt med sæd?
Sæd er marginalt basisk hvilket kan påvirke microbiomet 
i vagina, der typisk er domineret af mælkesyrebakterier. 
Det er velkendt, at kvinder har en øget risiko for UVI i 
forbindelse med ny seksualpartner. Dette  beror muligvis 
på et skift i det vaginale microbiom.

2. Må man bruge kokosolie som glidecreme?
Det anbefales generelt ikke at bruge andre former for 
olie og cremer som glidecreme.

3. I forhold til p-piller vs. spiral (kun gestagen), 
vil man så under p-pille forbrug beholde sin æg-
reserve? Idet at der ikke sker en ægløsning.
Æg-reserven påvirkes kun marginalt af selve 
ægløsningen. Det er det naturlige henfald af folikler 
med kvindens alder eller evt. kirurgi, der har betydning. Man kan 
således ikke forvente at æg-reserven forbedres ved anvendelse af 
p-piller.

4. Bør man som ung kvinde få tjekket sin fertilitet? Hvornår 
eventuelt?
Det er et individuelt valg - og det at tjekke efter, lugter af screening  - 
med hele den problemstilling,  der er knyttet til dette. Det anbefales 
derfor ikke som standard, at man får undersøgt sin fertilitet hverken 
som m/k.

5. Hvad er din holdning til “naturlig prævention”? 
Dvs. daglige temperatur målinger og kortlægning af 
cyklus? 
Naturlig prevention har nogen effekt, men pearl index - 
dvs. det antal kvinder ud af 100, der bliver gravide efter 
anvendelse af præventionsformen i et år er relativt 
høj. Det vil sige en relativt ringe præventionsform i 

sammenligning med fx p-piller, der har et pearl index 
på under 1.

6. Er der nogle hormonelle/fysiologiske 
konsekvenser ved ikke at få menstruation når 
man bruger hormonel prævention?
Der er ikke nogen kendte fysiologiske argumenter for 
at skulle have menstruation en gang om måneden. 
Nogen kvinder ønsker dog at have en månedlig 
menstruation for at forsikre sig om, at de ikke er  

             gravide. 

7. Kønsbehåring: Er det sundere at beholde 
sin naturlige kønsbehåring end at fjerne 
det hele?
Tilbage til WHO’s definition af sundhed, og at 
det er svært at afgøre om noget er sundt eller 
usundt. Der er dog en sammenhæng mellem rasering 
og risiko for hudskade, abces-dannelse og furunkler.

7 SPØRGSMÅL TIL GYNÆKOLOG JOSEPHINE OBEL

Josephine er speciallæge i 
gynækologi i og obstetrik, 
og har blandt andet været 
udsendt til Yemen med Læger 
uden Grænser. Josephine er 
også bestyrelsesleder i Sex 
og Samfund og har besvaret 
nogle kvindelige spørgsmål vi 

har undret os over.

Af Alice / MOK-red
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Kl. 10:43: ”Hvad tid mødes vi?” - Mo

Kl. 10.44: ”Jeg er lige i bad, men kl. 11.30?” – Sofie (Ja, jeg havde mobilen 
med.)

Kl. 11.25: ”Klar?” – Mo 

Kl.11.35: ”Stadig i bad.” – Sofie (Jeg havde tømmermænd, så det gik 
ikke så hurtigt.)

Kl. 12.00: Vi drager afsted mod Sydhavnen. Det regner og vores ”fede” 
ide virker mindre og mindre fed. 

Kl.12.33: Køen er længere end forventet. Der er også flere mænd end 
vi havde regnet med. 

Kl. 12.41: Vi får begge et bryllupsnet med bryllupsblade. Brude-bladet 
er godt 200 sider langt – gommens er måske 30. Vi fornemmer, at 
vi er det helt rigtige sted. Lad brudefesten fra helvede begynde. 

Kl. 12.42: Kager koster nemt mere end 10 klik. Så ved vi det. 

Kl.13.02: ”Hvem skal giftes?” spørger en dame ved en stand. Vi 
peger på hinanden, slår en akavaet latter op og Mo forklarer sig ud 
af situationen. Hun skal åbenbart giftes på Møn.

Kl.13.09: Nu har vi meldt os til 13 konkurrencer. (Update: Vi vandt ikke 
noget. Ikke engang musikerne.) 

Kl. 13.13: “Næste gang er det altså din tur Sofie” - Mo. Fair. 

Kl.13.14: ”Hvem skal giftes?”  Vi peger på hinanden igen. Akavet. Mo 
redder den igen, men skjuler knap sin irritation og udbyder “Sofie!” Jeg 
bliver bare rød i hovedet. Vi snakker brudekjoler med en sød sælger, som 
enten er tålmodig eller ikke kan se gennem en åbenlys løgn. Vidste du, 
at brudekjoler tager 15-16 uger at nå frem efter bestilling? Det gjorde 
vi heller ikke. Welp. 

Kl.13.16: Hangryness-monsteret begynder at skabe sig. Vi finder køen 
til madboden. 

Kl. 13.36: Der er ikke mere mad. Vi går sultne til catwalk’en. 

Kl.14.00: Modeshow begynder mens DJ Lille Lars 
spiller op. Ham kan man også booke. 

Kl. 14.01: Mo og jeg hiver vores scoreboards 
op. De fleste får 3 stjerner. Gutterne, der 
kommer med Fetterlein-masker får kun 
1. Wtf... 

Kl. 14.03: Kæmpe smil, der er en CUTE 
pige, der smiler over hele femøren i en GIGA 

kjole. Vi er solgt. Vi vil skrive en mail til arrangørerne og gå catwalk i 
brydekjoler til næste messe!! (Update no. 2: Vi har ikke 
fået det gjort endnu.)

Kl. 14.05: En sur pige i en medium kjole går 
catwalk. Vi kan gøre det bedre. 

Kl. 14.44: Jeg støder ind i et gammelt vennepar. 
De skal giftes. Jeg er ikke inviteret. Det er ok.

Kl. 15.00: ”Hvem skal giftes?” Denne gang peger vi 
begge på mig. Jeg skal giftes på Hotel Marienlyst i 
Helsingør (Så ved du det Theis), vi vil gerne have Ophelia-
pakken (3000 kr. pr person) og jeg får et kort, så vi kan komme derop 
og bese tingene. Fikset. 

Kl. 15.16: Vi finder en blomstervæg. Den er fed, men den er lavet af 
papir. Mo og jeg er begge enige om at MySelfie er lidt plat. Undskyld. 
Det er selvfølgelig ikke SÅ kikset igen, for vi skal liiiiige have et billede. 

Kl. 15.30: Vi går op for få noget mad. Rygter siger der skulle være 
kommet mere. Det er der. Der er bare ikke mere uden kød. Vi går sultne 
igen. ØV. 

Kl. 15.35: Vi finder en kop kaffe, bladrer i vores blade og diskuterer 
bryllups-ønsker. Mo skal have et prinsessebryllup og en kjole så hun 

ligner en marengs. Jeg vil gerne have noget lidt 
landligt. Eller også vil jeg gerne være på Hotel 

Marienlyst med Opheliapakken... Hm. 

Kl. 15.41: Pausen er slut. Vi trasker videre. 

Kl. 15.43: Vi finder likør-manden. YES. Vi 
smager det meste. Mo får fingrerne i en 
rimelig nasty pistachie-likør. Der kommer 
mere på drømme-indkøbs-listen. 

Kl.15.59: ”Nej hvor jeg glæder mig til at 
arrangere polterabender!” – Mo. 

Kl. 16.00: Vi bliver enige om, at bryllup på 
budget kan lade sig gøre! Mo bager kager, jeg 

kan ordne blomster. I skriver bare, hvis vi skal 
komme og lave bryllup hos dig! 

Kl.16.11: Vi finder bordkortene. Du kan få dem i træ-udgave. Dyrt og 
ligegyldigt – indtil vi fandt et bordkort hvor der stod ”MOK. (Eller måske 
står der M og K? Nej, det må være MOK.) Fedt OG bæredygtigt! 

Kl. 16.13: Hangry + træt = ”Vi skal hjem NU, Mo!” – Sofie.

Kl. 16.30: Photo-opp på vej ud. 

Kl. 17.00: CRASCH. Jeg falder om i min sofa. Tak for i dag.

Here comes the bride...

Af: Sofie / Mok.red

I anledning af MOK for DAMERNE, har vi tænkt en del over 
hvad der i grunden er RIGTIG damet. Det gik  hverken værre 
eller bedre, end at jeg med nogle veninder skulle overraske Mo 
med brunch en dag. Oprindeligt skulle dagen have været den 
8. september og på en bus-reklame spottede jeg den perfekte 
undskyldning for at bede hende reservere en dag langt ude i 
fremtiden: Bryllupsmesse! Fordi Mo altid er travl måtte hun 
aflyse turen til bryllupsmesse – med deraffølgende udskydelse 
af brunch. Kort inden messen kunne hun dog godt alligevel, og 
således befandt Mo og jeg os ude i Sydhavnen for – i ramme 
alvor – at infiltere den halvårlige Bryllupsmesse. 
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