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MOK

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Panum Instituttet 9.2.3,
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171København K,
TLF: 35 32 38 28.

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og
antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og
fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet.
Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Oplag: 2000

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinsk
Fagråd, Panum Instituttet 1.2.

Udgives af FADL og Medicinsk Fagråd
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen
censur ud over den tekniske.
Redaktionen forebeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler,
samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater
(andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII:
(Råtekst-standard for DOS, UNIX og Mac-computere)
ANSI:
(Råtekst-standard for Windows-maskiner)
WP 5.0ð6.1
(WordPerfect 5.0, 5.1, 6.0 & 6.1 format til DOS eller windows)
Word 2.1ð6.01 (Word 2.1, 6.0 & 6.01 format til Mac og PC) (ikke 7.0!)
Pagemaker 5ð6 (Aldus Pagemaker 5.0 & 6.0 til Mac og PC)
Grafik TIFF:
(Standard-grafikformat)
GIF:
(CompuServe bitmap)
BMP:
(Windows og OS/2 bitmap) (HELST dette format)
JPG/JPEG:
(Stærkt komprimeret billedformat)
CorelDraw! 3ð5 (CorelDraw! 3.0, 4.0 & 5.0 format)
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½' eller 5¼'-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret
i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på datastudiesalen.
3) Over WWW på hjemmesiden: "http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/http-post".
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen
tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag.

Forsider honoreres med 100,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:

1) Kantinen.
2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital:
Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Undervisningsbygning 1.
2) Indgang 1, dør 90 (omklædningslokale).
Bispebjerg:
Kantinerne.
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen.
2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto
655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE KL. 14.00 !!!!!!!
Ansvarshavende redaktør: Torben Dahl Larsen.
Denne uges forside: Olaf Damgaard
Denne

redaktion:

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde
mandagen forinden kl. 1400. Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: "http://www.studmed.ku.dk/mok".
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1500
1600
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MOK
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8:30 Prøvespot
for 4. semester

Johan afholder
107 dages jubilæum

nr. 27 årg. 29
udkommer

5. sem. HR

6. sem. HR

3. sem. HR

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

1. sem. HR

2. sem. HR
4. sem. HR

MOKs
deadline!!

20.00 Stormøde for
Rusinstruktørerne i Studenterklubben

Fortæl os når der sker noget, så vi kan få det i kalenderen her.

MOK & Studiet
Resultatet af kemitesten udsendes til medlemmerne af udvalget for 1.-2. semester.

Redaktionelt

Af en modtaget opgørelse af beståelsesprocenter ved kemitantamen 1995-1997 fremgår det, at
de ekstra initiativer, som kursusledelsen for kemi har gennemført, og som studienævnet har
støttet, har bevirket en betydelig bedre beståelsesprocent.

OG SÅ BLEV DET SOMMER!
Ja så nærmer forårets sidste MOK sig med hastige skridt. Næste MOK er semesterets næstsidste,
og Onsdag d. 28 Maj udkommer det sidste MOK inden ferien. Så ved I det!
MVH
MOK-redaktionen

J. nr. -053-1/96

Godkendt

23. april 1997

REFERAT AF 4. MØDE I STUDIENÆVN FOR
MEDICIN ONSDAG D. 2. APRIL 1997 KL. 15.00 I
LILLE MØDESAL, PANUM INSTITUTTET.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

På forespørgsel fra Birgitte Schou Rode vil studielederen arbejde videre med at afklare konkrete
problemer med hensyn til studiestartniveau på medicin.
ad 6
Eksamensplan vinteren 1997/98
Det udsendte forslag til eksamensplan blev diskuteret. Planen vil blive gennemgået kritisk og et
revideret udkast forelægges studienævnet.
Eksamensplan sommeren 1997
Fra en gruppe studerende på 12. semester forelå en henvendelse om flytning af eksamen i retsmedicin ved sommereksamen 1997. Studienævnet besluttede at fastholde de udmeldte datoer.

Styrende Organer
Til medlemmerne af Studienævn for medicin
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Godkendelse af dagsorden
Personsager
Godkendelse af referat af møde 3/97 (12. marts 1997)
Studieplansrevision
Optagelseskriterier/kemi/adgangsprøver/interviews
Eksamensplan: vinteren 1997/98 & sommer 1997
VKO-regler
Meddelelser
a. Undervisningsprofessorater
b. Lektorater i klinisk farmakologi
c. Ekstraordinære eksaminer
Eventuelt

Til stede Brian Bjørn, John Dich, Nina Grosman, Peter Hallas, Louise Isager, Poul Jaszczak,
Olaf Paulson (fra kl. 16.20), Jørgen Hedemark Poulsen, Birgitte Schou Rode, Simon Serbian.
Endvidere deltog Anders Holbech Jespersen (fuldmægtig), Jon Prause, Palle Rasmussen, Christian Engell (studievejl.), Berit C. Brix, Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Synne Åberg og Gitte Birkbøll.
ad 1
Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev tilføjet et nyt punkt 7: VKO-regler. Herefter godkendt.
ad 2
Personsager
En ansøgning om tilladelse til 4. gangs eksamensforsøg i fysiologi blev imødekommet grundet
sagens særlige karakter.
En ansøgning om anbefaling af 5. gangs eksamensforsøg i biokemi blev imødekommet grundet
særlige forhold.
En ansøgning om tilladelse til 4. gangs eksamensforsøg i anatomi blev imødekommet grundet
sagens særlige karakter.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev godkendt.
Det blev fra studievejledningen oplyst, at der i 1995 blev behandlet 875 dispensationssager og
i 1996 blev 944 sager behandlet. I første kvartal 1997 er modtaget 327 dispensationsansøgninger.
Ved gennemgang af listen over kandidater fra vinteren 1996/97 viste det sig, at af de 87 nye
kandidater havde 13 gennemført studiet uden dispensationer af nogen art.
ad 3
Godkendelse af referat
Referat af møde 3/97 blev godkendt.
ad 4
Studieplansrevision
Studielederen oplyste, at udvalgene for 1.-2. semester og 4.-6. semester har indledt møder. Endvidere har 7.-10. semester afholdt første møde. Af referat fra dette møde fremgår, at igangsætning
af nyt 7. semester må blive 1. februar 1998, da udvalget finder tidligere igangsætning urealistisk.
Udvalget er så langt, at detailplanlægning af 7. semester vil kunne igangsættes.
Studielederen vil tage initiativ til møde med institutledere, semesterudvalgsmedlemmer og dekanen
Der afholdes stormøde for studenter onsdag d. 9. april 1997 kl. 15-17. Stormøde for lærerne vil
formentlig blive i slutningen af indeværende måned. Emner vil være evalueringsrapporten og
studieplansrevision.
På forespørgsel oplyste studielederen, at fagudvalgene endnu ikke var kommet igang, men at
dette forventes i nær fremtid.
Torsdag d. 3. april 1997 afholdes møde mellem repræsentanter for lægeuddannelsen og Sundhedsuddannelsesrådet. Herefter forelægges Evalueringsrapporten for undervisningsministeriet.
ad 5
Optagelseskriterier/kemi/adgangsprøver/interviews
På baggrund af kemitesten vil der ske henvendelse til folketingets uddannelsesudvalg vedrørende manglende forudsætninger. Der er allerede sket henvendelse til forskningsministeren.

ad 7
VKO-regler
Fra Forenede medicinske fagråd forelå et forslag om at indtægtsgivende ophold/ansættelser skal
kunne godkendes som VKO. Afgørende for godkendelse af kurser og ophold er, at der er et
fagligt indhold og er kvalificerende for den studerende. Om det er lønnet/ulønnet er uvigtigt. Der
var ingen indvendinger mod forslaget. - Peter Hallas og Poul Jaszczak udarbejder udkast til
fastlæggelse af procedure for godkendelse af kurser og ophold.
ad 8
Meddelelser
a. Undervisningsprofessorater.
Udkast til opslag af et undervisningsprofessorat ved laboratoriet for kliniske færdigheder var
udsendt.
b. Kliniske lektorater i klinisk farmakologi.
Opslag til disse stillinger var udsendt.
c. Ekstraordinære eksaminer.
Studienævnet havde på sit møde d. 19. februar imødekommet en ansøgning om ekstraordinær
eksamen i arbejds- og miljømedicin. Det blev på mødet tilkendegivet, at faget var indstillet på at
afvikle en sådan eksatraordinær eksamen på grund af sagens særlige karakter. Faget har efterfølgende beklaget sig over, at en sådan tilladelse blev givet uden at faget var blevet hørt. - Studielederen havde fuld forståelse for dette.
d. Overbooking af hold.
På flere af 1. semesterholdene er der op til 29 studerende. Dette giver problemer, idet lokalerne for
størstedelens vedkommende er beregnet til 24, og der skal således til timerne indsættes ekstra stole
og borde. Det blev endvidere oplyst, at der på holdene optræder studerende, som ikke er holdsatte, hvilket forøger problemerne.
Studielederen var opmærksom på problemet og vil søge at få det løst.
ad 9
Eventuelt
Birgitte Schou Rode spurgte til evalueringsudvalget. Arbejdet i udvalget er endnu ikke kommet
igang. - Der bliver inden for få dage fastlagt møde om endelig planlægning af et seminar med
henblik på revision og fortsættelse af evalueringen.
Louise Isager forhørte sig vedr. Rana temporaria. Der er fra Medicinsk fysiologisk institut
modtaget meddelelse om, at når den indkøbte bestand er opbrugt, vil denne art ikke længere blive
anvendt.
ref. Grete Rossing

Studievejledningen
UGENS 3 TAL I KLUNS: MANGLER MANGLER
MANGLER
I denne uge har vi ikke modtaget nogle træffetider for hverken Styrende Organer eller Studievejledningen. Så folk må gætte sig frem eller evt kigge i et gammelt MOK, og så håbe det bedste.
Vi håber i næste uge igen at høre fra vores venner på eksamensgangen. Indtil da........
MVH
MOK-RED
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Studiet

Fase I
INDTEGNING TIL TENTAMEN I KEMI FOR
MEDICIN-STUDERENDE - VINTEREN 1997/98
For studerende, der går på 1. semester i foråret 1997 og skal til kemi-tentamen den 18. september
1997 er der tilmelding til eksamen ved laboratorieøvelserne (bygning 8.1.13), senest den 24. juni
1997, kl. 12.00.
For studerende, der ikke går på 1. semester (omgængere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen
på eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 20. - 30. maj 1997, hvor du samtidig skal forevise dit
attesthæfte og gyldigt årskort.

Annoncer
SÆLGES
ESSENTIAL PATHOLOGY
E.Rubin & J.Farber,
2nd Edition, 1995

Ny pris 420,-

Sælges for 280,-

Interesseret?!
Kontakt Amir på Tlf: 20 423143

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

SÅ ER DER FEST PÅ 3 SEMESTER

I forbindelse med afslutningen af semesteret afholdes der en såkaldt
Beach-Party
i klubben den 24. Maj 97
Incl. cover-bandet Urban Electric samt discotek Bert-T & Turt-B, der vil spille lige præcis det,
som DU vil høre!!

SÆLGES
N. Michelsen m.fl.: KLINISK SOCIAL MEDICIN
1.udg., 1992.

225,-

SOCIALE YDELSER 1997

25,-

H.R. Wulff: RATIONEL KLINIK
3.udg., 1994.

150,-

Hilsen Silja
Tlf. 31 54 33 14

Det ville i denne anledning glæde os at se folk fra 3. semester til bespisning allerede kl. 19. Deres
venner er meget velkomne efter kl. 22!
Der vil være entré for alle, - billetprisen vil være på 40 kroner, og de vil kunne købes følgende
tidspunkter i kantinen:
Torsdag d. 15, Fredag d. 16, samt Fredag d.23.; alle dage fra kl. 11 til 13. Se efter nogle nørder med
et grimt skilt eller noget andet!
I tilfælde af, at du går på 3. semester, skal du kontakte din holdrepræsentant, der vil koordinere
nogle forskellige ting.
Hvis du ikke aner noget som helst, så kan du ringe til dette telefonnummer og muligvis få oplyst
det, du ikke ved: Lykke, 35 26 85 88.

CELLEBELLE FEST
Glem alt om eksamens stress og reeksamen (?) sammen med folk, der har været
i samme situation som dig.
Vær klar Onsdag den 18. juni kl. 21.00 til fest i Studenterklubben.
Alle er velkomne.
Se opslag for billetsalg eller kontakt HR- repræsentanter, 4. sem.

KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI:
FORSKNING I MUTATIONERS BETYDNING
FOR MYOKARDIEINFARKT, STROKE,
HYPERTENSION OG OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM
Medicinstuderende søges til selvstændigt forskningsarbejde; evt. i begyndelsen koblet på et
eksisterende projekt. Oplæringen vil omfatte litteratursøgning, formulering af videnskabelige
spørgsmål, praktisk udførelse af molekylærbiologiske analyser, resultatberegning, statistik, sammenskrivning af artikel og præsentation af forskningsresultater ved gruppemøder og ved danske såvel som internationale videnskabelige møder. Projektet vil kunne bruges som Osval II, men
vil primært sigte mod en publikation i et internationalt tidsskrift. Orlov fra studiet med skolarstipendium eller Ph.D. uddannelse efter kandidateksamen muligt.
Der tilbydes daglig og meget grundig supervision. Omvendt forventes det også af dig,
at du er villig til at yde en tilsvarende indsats. Lønnen herfor er som en selvfølgelighed at du
bliver førsteforfatter og får lov til at præsentere resultaterne ved internationale møder, hvis du
følger projektet helt til ende.
Forskningsgruppen er på klinisk biokemisk afdeling på Herlev Sygehus og består af
2 1. reservelæger (begge dr. med.), 2 reservelæger og 1 biolog (alle 3 Ph.D. studerende), 1 stud.
med (på skolarstipendium) og 5 laboranter. Gruppen arbejder med at finde og karakterisere
mutationer, der medfører øget risiko for udvikling af aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom
(myokardie infarkt og stroke), hypertension og lungesygdom. Beregnet hertil har vi på nuværende tidspunkt færdigindsamlet en DNA- og data-base på ca. 13.000 personer. DNA-diagnostiske undersøgelser kan således nu laves direkte uden yderligere indsamling af patienter. Vores
mål er at publicere på højst muligt internationalt niveau.
Ansøgning med curriculum vitae sendes senest 30. maj 1997 til:
1. reservelæge, dr. med. Børge G. Nordestgaard /
1. reservelæge, dr. med. Anne Tybjærg Hansen
Klinisk biokemisk afdeling, KAS Herlev, 2730 Herlev
Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Børge G. Nordestgaard eller Anne Tybjærg
Hansen på telefon 4453 5300 lokal 3843 (dagtimer) eller 3968 0858 (aften og weekend). Potentielle ansøgere tilbydes en samtale på afdelingen.

Vagtbureauet
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Vagtbureauet

Vagtbureauet
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Indre Organer

FADL

IMCC

Stillingsopslag:

EXCHANGE MØDE

TILLIDSMAND I FADL
I forbindelse med den nye FADL-instruks, som trådte i kraft den 1. februar 1997, har KKR
besluttet at oprette en tillidsmandsfunktion i FADL. Denne funktion skal dækkes af et korps på
5 medlemmer, som ikke er indvalgt eller på anden måde aktive i FADL ledelse, men gerne med
vagterfaring. De fem personer vil være ansat af Københavns Kredsforening og referere direkte
til KKR, som har en valgt kontaktperson til gruppen.
Formålet med tillidsmandsfunktionen:
At kunne deltage i ansættelsessamtaler som foreningens repræsentant på de afdelingshold.
At enkeltmedlemmer skal, ved hendvendelse til kredsforeningen, kunne få tildelt en tillidsmand
i forbindelse med en klagesag. Tillidsmanden vil da som medlemmets uvildige bisidder kunne
deltage i møder med modparten (oftest vagtcheferne).
Krav:
Medlem af KKF
Godkendt SPV-kursus
Ikke valgt til KKR eller ansat i anden funktion i FADL
Forpligter sig ved udvælgelsen til at sætte sig ind i FADL KKFs vedtægter og instrukserne for
Købehavns Vagtbureau
Interesse for foreningsarbejde
Tillidsmandsgruppen:
Det tilstræbes at gruppens sammensætning kommer til at repræsentere alle FADL KKFs medlemmer, dvs deltagere med stor og lille vagterfaring og fra fase 1 og fase 2. Endvidere bestræbes det,
at gruppen kommer til at repræsentere gruppen af etniske minoriteter.
Stillingerne besættes for ét år ad gangen, hvorefter stillingerne slås op igen, men man kan søge
sin egen stilling, på lige fod med andre ansøgere.
Ansættelse og Aflønning:
I gruppen vælges en holdleder, som står for fordelingen af opgaverne blandt de fem tillidsfolk.
Denne vil være den daglige kontakt til kredsforeningen, hvortil medlemmerne kan henvende
sig. Holdlederen vil for dette arbejde få et holdledertillæg.
Den enkelte tillidsmand aflønnes med 1 times forberedelsestid + VT-grundtimeløn for opgavens
varighed.
Det er FADL, Københavns kredsforening der aflønner tillidsmændene.
Lønnen vil være.
Ansøgning sendes til :
FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3c
2200 København N
Att.: Repræssentantskabet
Spørgsmål kan rettes til:
FADL, Københavns Kredsforenings sekretariat på tlf 31 39 26 41 eller ved personlig henvendelse. Endvidere kan den af KKR vedtagne instruks for tillidsmandsordningen hentes samme
sted.
På vegne af repræsentantskabet
Jakob Lundborg
-vagtudvalgsformand

Medicinsk Fagråd
MEDICINSK FAGRÅD INDKALDER TIL FÆLLESMØDE
Tirsdag den 20. maj 1997. Klokken 15.00
Fagrådets kontor bygning 1.2
Dagsorden:
1. Formalia
2. Medicinsk Studenterhus !
3. OSVAL 1 evaluering
4. Tilbagemelding fra semestrene
5. Studienævnsmødet den 21. maj
6. Meddelelser
7. Eventuelt

Ad 2:
I forbindelse med en udvidelse af Panum arealmæsssigt, har fakultetet lovet, at der kan
oprettes et Medicinsk Studenterhus. På fællesmødet skal vi diskutere fagrådets holdning til dette
projekt. Konkret skal diskuteres både indretning, arealbehov, vedtægter og husorden for studenterhuset. Materiale om projektet kan ses på fagrådets kontor.
Ad 3:
Der har være udtrykt udtilfredshed fra studerende vedr. evalueringen af OSVAL 1. Er
det tilfredsstillende kun af få vurderingen bestået/ikke bestået? - eller skal der være en egentlig
udtalelse og vurdering af enkeltpunkter i opgaven?
Med venlig hilsen
Jens-Ulrik og Simon Serbian

Vi holder møde tirsdag den 20. maj kl. 16.
I exchange-gruppen arrangerer vi 1-måneds kliniske ophold for udenlandske studerende, der
kommer hovedsageligt i juli, august og september. Dette indebærer også at planlægge socialt
program.
Kom til mødet, hvis:
du har spørgsmål om, hvordan du selv kan komme ud
du gerne vil lege guide i København til sommer
du gerne vil lege turist med turisterne i din egen by
du gerne vil møde en masse medicinstuderende fra andre lande
du gerne vil være mentor for en udenlandsk medicinstuderende, der læser i Køben
havn i 1-2 semestre
du har spørgsmål om exchange i det hele taget

VIL DU VÆRE MENTOR FOR EN UDENLANDSK MEDICINSTUDERENDE?
IMCC exchange står bl.a. for socialt arrangement for de udvekslingsstuderende, der læser medicin på Københavns Universitet. Arbejdet som mentor indebærer følgende:
du kan deltage i exchange-gruppens sociale program.
du tager dig af den studerende i al almindelighed (socialt, fx biograftur, vis tivoli frem
eller husk at invitere ham/hende med, når du holder fest).
du hjælper med rent praktiske ting såsom oprettelse af bankkonto etc.
At være mentor er sjovt. Du lærer en udenlandsk studerende at kende, og du får rig lejlighed til
at lære om, hvordan det er at læse medicin i et andet land. Arbejdet som mentor udgør ikke de store
anstrengelser. Som backup har du exchange-gruppens faste sociale program, og i starten af det
nye semester arrangerer vi en velkomstmiddag. Endelig er det at være mentor den perfekte forberedelse, hvis du selv gerne vil læse i udlandet på et tidspunkt.
Der kommer nye studerende allerede nu, og der kommer flere til september. Så tøv ikke. Hvis du
gerne vil høre mere om det at være mentor, skal du komme til exchange-møde, skriv en e-mail til
msaldo@stud.mdb.ku eller ring til Michele på 31392666 #444.

Rusnews
RUSVEJLEDER STORMØDE.
Vi holder stormøde ONSDAG D. 14/5 KL. 20.00 I KLUBBEN.
KG - Repræsentanterne mødes kl. 18.30 !!!
Der skal deles hytter, oplæg og røvtjanser ud.
Jo flere der møder op des bedre - vi ses.
På KGs vegne Thomas L. gr. 4.

Studenterklubben
HUSGRUPPEN PRÆSENTERER
ÅRETS SIDSTE FEST
Er du lige blevet færdig som læge eller har du lyst til at komme og feste
så kom til

P U M P E PA RT Y
MANDAG D. 30/6

(Ja det bliver holdt på en mandag)
Dørene åbner kl 21.30
Band
Discotek
Uddeling af den gyldne pumpe
Gratis adgang ved forevisning af studiekort, eller i i følge med et studiekort. (Det betyder at både
du og dine venner kan komme, hvis bare du husker dit studiekort)
Husgruppen forebeholder sig ret til at lukke dørene når lokalerne er fyldte

