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DANSK CORONA

Politiske brandtaler, morgenbitter, 
slagsange og fælles march under fanen
til Fælledparken på fredag

Selvfølgelig skal du da det.

...lol, jk. Næ, du skal blive hjemme.
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ONSDAG

MOK udkommer.

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Overgiv dig til flow-TV og vent til klokken 13:00 
med at se “Forsvundne arvinger IV: Den rige 
kusine fra Schweiz (2:4)” på DR1.

SØNDAG

Du skal ikke hænge på Islands Brygge - se side 3.

MANDAG

MOK deadline 12.00
SEMESTERETS NÆST-SIDSTE BLAD

TIRSDAG

75 år siden Befrielsen. Fejr det ved at udøve din 
demokratisk ret til at færdes og forsamles som 
du vil.

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

Vent til det bliver mørkt og gå så på tur i 
Fælledparken - se side 10!

Du skal ikke i Fælledparken til 1. maj
(...men i stedet på FB kl. 15 - se side 12)

Andrea

Mo (ansv. red)

Johan

Sofie

AndreasAlice

Lukas

Albin GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Din guide til Hotspots 
- Og hvad de forskellige slags kan!

Dem geologer elsker 
Et hotspot forstået af  geografi-interessede er et varmeområde inden for jordens 
kappe, hvor en varm opstrømning bringer magma (lava) konstant til vejrs. 
I vulkanske oceanrygge når magmaet fra Jordens kappe op til jordens eller 
havbundens overflade. Her dannes der derfor ny havbund i de aflange spaltedale, 
som udgør grænsen mellem oceanbundspladerne. Man estimerer, at der er op mod 
40-50 geografisk hotspots rundt om kloden med nogle af  de for tiden mest kendte 
aktive værende: Hawaii, Island, Galapagos, Reunion og Yellowstone. Sørg for at 
komme afsted og opleve nogle af  disse hotspots før din læsemakker!

Dem der tiltrækker mobilbrugere
Wifi-hotspots er blevet vores moderne samfunds heroin. Internettet er 
så helvedes lækkert og du får abstinenser, hvis der går for lang tid mellem 
dine fix. Et wifi-hotspot er en offentligt tilgængelig forbindelse, hvor du 
kan koble dig på trådløst internet. Din mobiltelefons har også en form for 
wifi-hotspot og det er med dette at du kan lave internetdeling. Hvorfor så 
egentlig lede efter de gratis offentligt tilgængelige hotspots? Jo, bruger du 
din egen mobil som hotspot trækker det mere strøm ud af  den, end hvis 
du kobler dig på et offentligt - og det er jo at foretrække. Hvordan skulle 
du ellers få set alle afsnit af  Tiger King på vej hjem fra Aarhus i en Flixbus?

Dem politiet holder øje med
Våren springer ud og der er amoriner i luften. Foråret er over os, og mange kan 
næsten dufte, at sommeren nærmer sig. Og det skal du da nyde udenfor ikk’? 
Måske, men i så fald bør du holde dig fra de lidt over 100 steder Rigspolitet 
har offentligjort, at de nu fører skærpet tilsyn med. Her har man fra politiets 
side vurderet, at risiko for smitte er særlig stor, og at vi ikke kan finde ud af  at 
holde os på behørig afstand.  På listen er der knaldfede steder så som: Islands 
Brygge, Dronning Louises Bro samt hele Dyrehaven. Den er god nok. Tjek 
den fulde liste ud på:
 
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/aktuelle-hotspots-du-boer-undgaa

Det eneste positive er dog, at der ikke er et eneste politi-hotspot på Bornholm. 
Her lever politi og almene borgere i fred og harmoni. Yas Queen!

Andreas \\ MOK-red

Nogle gange så vælger vi at bruge det samme ord om mange forskellige spændende og vigtige ting. I denne tid er det 
ordet Hotspot der kan skabe en del forvirring. Derfor har MOK valgt her at bringe en kort artikel, der hjælper vores 

læsere med at adskille de vigtigste betydninger af  ordet fra hinanden.

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

R.I.S.P.A.C.S.
Røntgen a f  tho rax  In te resede 
Studerende På tværs Af Centre
og Studiemiljøer

“Vi er en gruppe af unge studerende med særlig interesse for tidlig 
subspecialisering ud i røntgen af thorax”. 

Savner du også en hverdag, hvor man virkelig ser folk afklædt 
helt ind til deres inderste jeg? Så er dette basisgruppen for dig! Vi 
har faglige oplæg som “Røntgen af thorax i 2 planer”, “Liggende 
Røntgen”, “Hvornår skal du henvise til CT-thorax” og “Hvorfor PET-
scanninger sutter røv”. 

Vi mødes i mørket og ser lyset i mennesker.

  Det er selvfølgelig bare for sjov, kæmpe respekt til alle vores  

  radiologer og folk med interesse og evner he rfor. 

LEAKED: Ariana Grande NUDE
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Copenhagen Neuromuscular Center søger
forskningsårsstuderende 
Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på 
Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige neuromuskulære-
sygdomme, herunder myasthenia gravis, neuropatier, og muskelsygdomme. Mange af 
sygdommene vi arbejder med er meget sjældne. Vi varetager klinisk og basal forskning, 
samt gennemfører kliniske afprøvninger af nye lægemidler til disse patienter. Vi undersøger 
bl.a. patienter ved hjælp af avanceret MR-teknik og udfører en række arbejdsfysiologiske 
tests såsom cykeltests på ergometercykler. Yderligere foregår forskning på histologisk og 
biokemisk niveau med muskelbiopsier og genetiske undersøgelser.

Vi søger studerende, der har lyst til at prøve kræfter af med forskning. Som udgangspunkt 
søger vi studerende til ét fuldt forskningsår med start medio august. Fondsstøtte vil i 
samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret (10.000 kr./måned).

Ved 1 års forskning får du mulighed for at:
- Blive ansvarlig for dit eget projekt. 
- Blive førsteforfatter på mindst en artikel
- Blive medforfatter på mindst en artikel
- Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, 
artikelskrivning, statistik
- Konference deltagelse og posterfremstilling
- Skrive kandidat-/bacheloropgave

Ved ½ års forskning får du mulighed for at:
- Blive medforfatter på mindst en artikel
- Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, 
artikelskrivning, statistik og posterfremstilling
- Skrive kandidat-/bacheloropgave

Du vil blive oplært i at udføre arbejdsfysiologiske test. Hvis det er relevant for dit projekt 
bliver du også oplært i at lave MR scanninger.  Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående 
af andre forskningsårsstuderende, Ph.d.-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, 
sygeplejersker, lægesekretærer, seniorforskere, under ledelse af overlæge og professor 
John Vissing.

Alle ansøgninger inklusive CV modtages senest 
d. 15. maj på følgende mail. Ved interesse eller 
ved spørgsmål kan du kontakte:

Mads Godtfeldt Stemmerik, læge
Mads.peter.godtfeldt.stemmerik@regionh.dk
Tlf.: 3545 8748, 

Du kan læse mere om afdelingen på
www.neuromuscular.dk

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger 
medicinstuderende til forskning til start den
1. september 2020
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du 
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i 
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske reviews, registerforskningsprojekter, kliniske 
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge 
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnets projekter er planlagte, men der 
vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet 
et vejlederteam, der dagligt 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.

Vi tilbyder den forskningsårsstuderende: 
- Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2021
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og 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 
- Har interesse i 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. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. 
Vi har stor erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget 
forskningsemne til en paragraf 15 ph.d. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til siv.fonnes@gmail.com inden: 
1. maj 2020 

Herefter afholdes samtaler i uge 20 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Siv Fonnes, læge, postdoc (siv.fonnes@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Studentermedhjælpere søges til inklusion af
deltagere til forskningsprojekt
Vi starter snart vores kliniske studie op igen. Er du struktureret og god til at snakke med 
mennesker? Så har vi måske det rigtige studiejob til dig.

I forbindelse med et ph.d.-projekt, der udgår fra Børn og Unge, Aarhus Universitet, skal vi 
også inkludere deltagere i København. Vi har brug for fire studerende, som kan hjælpe os 
fra omkring maj 2020 og 8-12 måneder frem.

Deltagerne er mellem 15-40 år og har alle haft en hjernetumor som barn. Undersøgelsen 
består af klinisk og neurologisk undersøgelse samt en neurokognitiv undersøgelse. Du vil 
blive oplært i det hele og superviseret undervejs. 

Hvad søger vi:
Ideelt set har du færdiggjort mindst to års bachelor, og du skal kunne forpligte dig til at 
arbejde hos os et år. Du skal være interesseret og engageret i deltagernes liv og livshistorie 
samtidig med, at du skal kunne arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret. Du skal 
være fleksibel i forbindelse med arbejdstider, der som udgangspunkt er i dagtid.

Kontakt
Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt
Anne Sophie Lind Fischer, læge, ph.d.-studerende, 
annefc@rm.dk
Send gerne motiveret ansøgning og cv til
annefc@rm.dk og skriv i emnefeltet
”Ansøgning som studentermedhjælper”
senest 18. maj  2020.

Ph.d.-studerende søges til Enheden for
Overvægtige Børn og Unge,
Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus 
Har du lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning? Og har du samtidig lyst til at være en 
del af en veletableret forskningsgruppe med et godt kollegialt samarbejde på tværs af flere 
faggrupper? Vi søger en dygtig og engageret ph.d.-studerende til ph.d.-forløb. Stillingen 
ønskes besat per 01.08.20 eller hurtigst muligt herefter. 

Enheden for Overvægtige Børn og Unge 
Enheden for Overvægtige Børn og Unge holder til på Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk 
Sygehus. Enheden er en behandlingsklinik for børn og unge med overvægt, som blev 
grundlagt i 2008 af overlæge i pædiatri samt forskningslektor Jens-Christian Holm. Enheden 
fokuserer på effektivt at behandle overvægt og dets relaterede komplikationer hos børn og 
unge, samt på at belyse de medicinske, psykiske og sociale konsekvenser af denne sygdom. 
Udover stærke og veldokumenterede behandlingsresultater er Enhedens styrke en bred 
og systematisk dataindsamling, som har fundet sted kontinuerligt siden 2008. I databasen 
er indsamlet informationer på 3000 børn og unge i behandling for overvægt samt 3600 
raske kontrolbørn. 

Den omfattende dataindsamling danner grundlaget for en lang række forskningsaktiviteter, 
som ink luderer  post- docs,  ph.d. -  og forsk ningsstuderende samt øvr ige 
forskningsmedarbejdere, der arbejder tæt sammen med behandlingsdelen. Enheden har 
desuden mange spændende samarbejdsprojekter med såvel nationale som internationale 
forskere. 

Om jobbet 
Vi planlægger et ambitiøst follow-up studie, som skal genundersøge de børn og unge der 
tidligere har været i behandling i Enheden, samt en gruppe af kontrolbørnene. Du vil få et 
stort ansvar som tovholder på projektet, og lære at mestre både forskningskoordinering, 
forskningsledelse samt de kliniske undersøgelser. Projektet forventes at bidrage med 
helt unik viden om langtidseffekterne af behandling af overvægt, og afdække hvilke 
grupper af børn og unge i overvægtsbehandling, som er i særligt stor risiko for at udvikle 
følgesygdomme. Som ph.d.-studerende vil du lede din egen del af projektet, og samtidig 
indgå i et større forskningsfællesskab.  

Vi leder efter kandidater som: 
• Er færdiguddannede læger, evt. med ret til selvstændigt virke
• Har interesse for at arbejde med børn og unge
• Er engagerede, kvikke og hårdtarbejdende
• Bidrager til et stærkt kollegialt samarbejde, og som kan se fordelen i at løfte i flok
• Synes det er sjovt at have mange bolde i luften

Vi tilbyder:
• Et ph.d.-forløb med grundig introduktion til klinisk forskning
• En fagligt og socialt stærk arbejdsplads
• Et fleksibelt og varierende arbejdsliv
• Mulighed for selv at have stor indflydelse på udvikling af forskningsprojekter

Løn og ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for Yngre Læger. Ansættelsen 
er betinget af en tilfredsstillende børneattest. 

Hvis du vil vide mere 
Kontakt Læge Christine Frithioff-Bøjsøe Tlf: 50 93 25 20
E-mail: chboe@regionsjaelland.dk 

Ansøgningsprocedure 
Send din ansøgning til idaol@regionsjaelland.dk med relevante bilag inkl. CV
senest d. 3. maj 2020. Samtaler aftales individuelt. 

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning? 
Forskningsår i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger to 
forskningsårsstuderende til ansættelse i et halvt eller helt år med start til sommer, senest 
1. august 2020. 

Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en behandlingsklinik for overvægtige børn, 
hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, 
udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. 
Som forskningsårsstuderende i Enheden for Overvægtige Børn og Unge vil du indgå i et 
team af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og 
forskningsassistenter, som alle samarbejder om egne og fælles projekter. 

Det er derfor essentielt, at du: 
• Er god til samarbejde 
• Synes det er sjovt at have mange bolde i luften
• Er pligtopfyldende og imødekommende 
• Er god til at kommunikere med børn

Det er en fordel, hvis du er på kandidatdelen, men det er ikke et krav. 

Som en del af Enheden for Børn og Unge på Holbæk Sygehus vil du blive oplært i 
blodprøvetagning og det forventes at du i din tid hos os publicerer en eller flere artikler med 
mulighed for førsteforfatterskab. Der er ydermere mulighed for at kombinere dit arbejde i 
Enheden med din bachelor- eller kandidatopgave. De daglige arbejdsopgaver vil primært 
være placeret i Holbæk med mulighed for at arbejde på udvalgte opgaver hjemmefra. 

Løn: 10.000 kr./mdr. 

Er det dig, vi skal bruge, så send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til fied@
regionsjaelland.dk. Ansøgningsfrist er 30. april og samtaler forventes gennemført medio 
maj. Såfremt det er nødvendigt, afholdes samtaler over Skype. 

Med venlig hilsen

Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder ved Enheden for Overvægtige Børn og Unge

NYE MEDLEMMER TIL FORVAGTSHOLDET I
PSYKIATRISK SKADESTUE, AMAGER
Psykiatrisk Center Amager søger 2 medicinstuderende til vores forvagtshold pr. 1. juni 2020. 

Om stillingen 
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en 
lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud. med. på PC Amager 
kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang 
på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten. 
Som stud. med. samarbeder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet 
foregår i dagtid alle ugens dage fra 10:00 til 17:24. Der er god adgang til supervision. Der 
er en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar for den medicinstuderende sammen 
med bagvagten. 

Vi forventer, at du: 
- Er stud.med med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale, er åben, dynamisk og 
nysgerrig. - Har interesse for tværfagligt samarbejde. 

Vi tilbyder: 
- Et godt kollegialt netværk i lægegruppen.
- En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig 
og tværfaglig undervisning.
- En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder.

Løn- og ansættelsesforhold 
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse, således at alle vagter skal dækkes kollektivt af 
holdet. Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten 
indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet 
FADLs Vagtbureau. 

Ansøgningsprocedure: 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Claas Johannsen på telefon 31676756. Ansøgninger sendes til mail amh-
studenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk og claas-frederik.johannsen@
regionh.dk. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, eksamensbevis 
samt oplysninger om tidligere ansættelser. 

Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri-eksamen på 10. semester 
inden ansættelsen. Som nyansat skal man gennemføre et 5 dages introduktionskursus i 
Region Hovedstadens Psykiatri (lønnet) primo juni. 

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 21. 

Om Psykiatrisk Center Amager 
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager. Centeret 
er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er tre åbne døgnafsnit for henholdsvis 
affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og fire intensive døgnafsnit. 
Herudover findes et ældrepsykiatrisk afsnit. Akutmodtagelsen har døgndækkende funktion 
og består udover modtagelse, uvisiteret, døgnåben skadestue af et nyt akut, udgående 
psykiatrisk team (APH-team). 

Den ambulante psykiatri på Psykiatrisk Center Amager består af det Psykoterapeutiske 
Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser 
og er placeret på Digevej sammen med døgnafsnittene. Herudover består den ambulante 
psykiatri også af psykiatriske ambulatorier (distriktspsykiatrier) på Hans Bogbinders Allé 
(det tidligere Sct. Elisabeths Hospital) og Gl. Kongevej. Der er fire specialiserede teams, tre 
OP-teams, OPUS, et gadeplansteam og et botilbudsteam. 

Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse 
og et retspsykiatrisk team. Centeret er i gang med at etablere et nyt forskningsmiljø med 
ny forskningsstrategi for centeret. Psykiatrisk Center Amager dækker optageområderne 
Kgs. Enghave, Vesterbro og hele Amager. Der er i alt 129 senge. 

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og 
undervisningsaktivitet samt en forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse 
af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen 
medicin, i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af 
specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 
10. semester ved Københavns Universitet. 
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Dyk ned i Plastikkirurgiens historie med MOK
Måske har du fulgt lidt for grundigt med i Keeping Up With The Kardashians for tiden, eller også synes du bare 
omforming af menneskekroppen er spændende. I begge fald kommer der her (snart) noget for dig. MOK gør 
nemlig i kommende blade nogle nedslag i Plastikkirugiens historie, som i nogle kulturer har sin begyndelse helt 
tilbage i oldtiden. I denne uge får du som teaser en flot tidslinje at studse over. Af
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VÆR  MED  TIL  AT
SCREENE  DANMARK

V I L  D U  G E R N E  L Æ R E  E N  M A S S E  O G  S A M T I D I G
V Æ R E  M E D  T I L  A T  G Ø R E  E N  F O R S K E L ?

V i  ses  derude !

Se mere  på FADLvagt .dk  under  d in  vag t tager-p ro f i l 
Foreningen af Danske Lægestuderende

VAGTBUREAU KØBENHAVN

Koger hovedet over med store tanker og kan du noget med 
ord? Nu har du chancen for at skrive dig i ind hele 

Danmarks Coronahistorie. Midt i Coronakarantænen 
har et studenterinitiativ spredt sig på Københavns 

Universitet og essay-initiativet ”Corona set med faglige 
briller” er nu også nået til Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet, hvor der er fundet 3.000,- til en pris til den 
bedste essayskriver.

”Hver eneste dag i  denne 
helt ekstraordinære tid giver 

anledning til at bringe vores 
faglighed i spil, og med dette  essayinitiativ håber 
jeg, at vi kan høste nogle spændende overvejelser 
fra vores mange studerende på fakultetet,” siger 
Leder for Institut for Folkesundhedsvidenskab og 
medlem af dommerkomiteen, Steffen Loft.

Håbet er at kunne trykke en essaysamling, hvor alle 
Københavns Universitets forskellige fagligheder behandler 
Coronakrisen – set gennem de studerendes øjne. ”Der er ingen 
tvivl om, at både studerendes gode idéer, refleksioner og kompetencer 
sammen med forskningen kommer til at spille en stor rolle i samfundet 
nu og på den anden side af corona-epidemien,” siger rektor 

Henrik Wegner.

”Vi er allesammen midt i et stykke Danmarkshistorie, 
vi endnu ikke aner hvor ender. Lad os sammen skrive 

dette kapitel, mens det hele sker rundt om ørerne på 
os – jeg kan ikke finde mere fantastisk motivation til at 
spidse pennen,” siger initiativtager og tovholder Kristian 
Engberg, der er 4. semesterstuderende på Institut for 
Antropologi. Han understreger, at tanken ikke er streng 

videnskabelighed eller underligger strikse formkrav.

Så giv det et skud, og hvis du ikke vinder kan du jo prøve at 
sende det til MOK! Vi vil hellere end gerne bringe det!

Læs retningslinjer for indsendelse på: tiny.cc/hrwvnz

Del din Coronaverden!
Tanker

Refleksioner

Gøgl
Faglighed

Bevingede ord

Poesi

Prosa

Ordgylle

Flow of conscience

Isolation

Fælleskab
Værnemidler

Klinik

Fritid

...og vind 3000 dask

af Johan \\ MOK-red.
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Mo og Thea er gået på endnu en tur i Fælledparken, men denne gang 
gik de afsted ved skumring - og de skulle de nok ikke have gjort!

Hvis du tør, så vent til solen er gået ned og følg i deres fodspor...

Step 1:
Download den gratis app:

Step 2:
Sørg for din telefon er opladt og du har internetforbindelse. 

Step 3:
Scan QR-koden eller søg på “CoroNatur: Aften i Fælledparken“

Gå afsted alene eller invitér en ven med ud, husk at holde afstand til både 
hinanden og forbipasserende undervejs og have en (u)hyggelig tur!

START HER
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Aften i
Fælledparken

“Skrid så ud af min park!”
- Aske, creepy type

“Ej, det tør jeg simpelthen ikke. Ikke når det er mørkt.”
-  Anders Emil Schack, bangebuks

“En uhyggelig, men sjov oplevelse jeg klart kan anbefale.”
- Stanley Kubrick, instruktør
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FADLs traditionsrige fejring af første maj må 
gentænkes i lyset af forsamlingsforbuddet, 
så som både din SAU-undervisning og dine 
yoga-timer rykker vi ONLINE.

Vi stiller klar med live-tranmission af taler 
fra både FADLs nationale formand Claas 
Johannsen og Københavns formand Linnea 
Gerdes, der vil bl.a. vil berette om FADLs 
involvering under Corona-pandemien.

Første maj eller ej?

I 2021 skal der forhandles nye 
overenskomster, så der vil også 
være taler fra formændene fra de 
overenskomstbærende udvalg. 

Desuden naturligvis fællessang:
Når jeg ser et rødt flag smælde.

Se med når der live-
streames fra Facebooksiden: 
FADL København fredag 
den 1. maj klokken 15.

Onlineundervisningen er for de flestes vedkommende begyndt. Du sidder i stuen (måske 
i sengen?) og ser forelæsning. Telefonen har du forgæves forsøgt at lægge i et andet rum, 
men Instagram kalder. Du kan næsten høre din Facebook hviske: ”Hvad har du på hjerte?”
Tjekker du din telefon ti gange i timen? Selvfølgelig gør du det, men måske er du træt af 
at tjekke de samme apps igen og igen. Se med her for nye, distraherende apps, der alene 

vurders ud fra tidsfordrivspotentialet. 

Hay day
Farmville på telefon. Malk 
en ko, lav en gang popcorn 
og vent 20 minutter på din 
brune farin er produceret 
færdigt i sukkermøllen. Må 
landmanden Greg købe alle 
dine varer og berige din 
gård. Vurdering: 6/10 høns. 

Too good to go
D e r  e r  i k k e  m e g e t 
overskudsmad I øjeblikket, 
men Reinh Van Hauen kan 
man altid regne med. 1: gå 
ind og tjek om formiddagen. 
2: overvej om du magter 
at  c yk le  fem k i lometer 
for en gang halvgammelt 
bagerbrød. 3: drop planen. 4: 
tjek igen klokken 17:30 når alt 
er udsolgt. 5: ærgr dig over du 
ikke købte tidligere, for du har 
virkelig lyst til tebirkes. 6: gør 
det samme dagen efter.
Vurdering: 7/10 franskbrød.

YR
Tjek vejret! Du sidder alligevel 
indenfor foran skærmen. Yr 
er din ven, den lidt sejere og 
better-looking storebror til 
DMI. DMI har i en årrække 
kæmpet med at udvikle sit 
design, men der er Yr altså 
bare overlegen. (Yr og DMI 
har en mindre veludviklet 
lillesøster: vejr-appen på 
iPhone.  Bruges på eget 
ansvar).
Vurdering: 3/10 mørke skyer 
(medmindre du er helt vild 
med vejrapps)

2048
Der kommer ingen vild 
præsentation af 2048. Hvis 
du ikke ved, hvad det er, så 
download appen og kom i 
gang med at spille.
Vurdering: 9/10 oversprings-
handlinger 

AirBnB
Du må ikke rejse, men 
det kan altså være meget 
rar t  at  k igge på pent-
houselejligheder i New York, 
store villaer i Portugal eller 
træhytter i Norge. Hvis du 
alligevel ikke har tænkt dig 
at høre efter, så drøm dig 
væk til en tid uden corona 
med masser af eventyr!
Vurdering: 8/10 flyrejser

Karantæne-apps
Successen fortsætter!

af Sine \\ MOK-red.


