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Fredag Torsdag Onsdag

MO HOLDER "IKKE" HEMMELIG FEST ;)

ANSØGNINGSRUNDER TIL PIT ÅBNER
FODENS DAG - HUSK AT FÅ TJEKKET DINE
FØDDER HOS EN AUTORISERET TERAPEUT
SIMON HAR IKKE FØDSELSDAG - NOT!!
ERIK HÅBER AT HAN SKAL SPILLE BADMINTON MED LISA SCHRADER. DET SKAL HAN
NOK IKKE.

ANDERS SKAL TIL VEJMØDE

Join på Facebook
www.cogitakbh.dk
www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu
www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com
www.portos.dk
www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com
freewebsite-service.com/sims

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
www.synapse-connect.org.

www.soenhks.dk

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens sjove indslag

ERIK & ANDERS SIDDER STADIG OG REDIGERER LAYOUT TIL SIDE 12

Jeg ville ønske jeg kunne
være blevet en pizza!

MOK DEADLINE KL. 12:00
BABISGRUPPEBAZAR - SE SIDE FORSIDE

GO MÅNEDSMØDE - SE S. 5
KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING
OG STUDIESERVICE
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen
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UGENS REDAKTION

MOK UDKOMMER
PREMIERE PÅ DEN STORE BAGEDYST!!!
COGITA & PIPPI HAR MÅNEDSMØDE - SE S. 4

Tirsdag Mandag Søndag Lørdag

Det sker i ugen

Basisgrupper
Aktiv Kardiologi for Studerende
AKS
Medicinsk etik og filosofi
Cogita
Dematologisk Selskab for Studerende
DSS
Basisgruppen for intern Medicin
Eorta
FORNIKS Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi
GO
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
IMCC
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
MARS
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MIRA
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
MOK
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PIPPI
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
PMS
PORTOS Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
PsykOBS Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
PUC
Panums Ungdoms Forsker Forening
PUFF
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SAKS
Studerendes Almen Medicinske Selskab
SAMS
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
SATS
Scorebogen
Sundhed for Alle
SEHAT
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
SIMS
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
SOFAS
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
SPLAS
Synapse Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
SØNHKS Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab
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Kere Minder
/// Sex and the City har det. Ninja Turtles har det. The Beatles har det – og jeg har det saft-suseme også: en sammentømret venskabs-kvartet, som jeg for intet i verden ville bytte væk. ///
Grundlaget for min udholdenhed af dette studie bunder i en
venskabs-firkløver, der nu har
3+ år på bagen. Allerede i den
spæde start af 1. semester
fandt jeg mine egne Sex and
the City-piger: Sofie, Marie
og Astrid.
Sofie er stadig min læsemakker, pjækkemakker,
frokostmakker og største
motivator. Hun er fra Roskilde,
elsker Thomas Helmig og Rihanna på højde
med sine egne forældre og laver de bedste hjemmelavede
trøffelkugler. Marie er fra 4700 Næver, og hvis du taler med hende i
mere end 5 minutter, så skal hun nok få flettet det ind i samtalen. Hun
er Danmarks største Rasmus Seebach-fan, har flere kusiner end Mujaffa
fra bilspillet har fætre, har spillet volleyball siden hun kunne gå og har
et nærmest erotisk forhold til lasagne. Astrid er nok en af de sjoveste
piger jeg kender, og hvis der er noget ballade – så VED man bare, at
det er hendes skyld. Hun kan hverken lave mad eller kende forskel på
højre og venstre men er til gengæld en knag til altid at holde humøret
højt i alveredens situationer og har den bredeste og mest udførlige
viden indenfor B-kendisser, jeg har oplevet. Ja, og så er hun fynbo
og brandhamrende stolt af det. Efter fem semestre, hvor vi har delt
noter, tømmermænd og flere SAU-lærer småforelskelser, end
vi vil stå ved over for resten af vores hold, har vi det ærlig talt
meget godt sammen.
Astrids forældre var frem til i fredags de eneste, vi manglede at
møde for at have været hele gruppen rundt, og i den anledning
drog vi mod Haven ved Havet – i folkemunde bedre kendt som
fyns nordøstlige samlingspunkt: Kerteminde.
Vi ankom til Kerteminde fredag
aften, hvor Astrids mor var godt i
gang med at dampe porretærter
(ja, du læste rigtigt – i en fiskerby
som Kerteminde har alle køkkener
med respekt for sig selv en dampovn) og snitte kålsalat. Astrids far
Per arbejder i tobaksindustrien og
Astrids mor Lene er sygeplejerske
hos Kræftens Bekæmpelse, men end
ikke deres dybt opponerende karrierevalg kunne give anledning til så
meget som en snert af dårlig stemning. Undervejs i middagen blev det
mere og mere klart, hvordan Astrid
er blevet så sprudlende og dybt morsom – hendes mor er nemlig lige så
umiddelbar og fri for talefilter, som
Astrid selv.
Som vi inden vores ankomst var blevet forberedt på,
så kom Astrids singlestatus på tale. Det skete ved, at Astrid brokkede
sig over noget med hendes klinikfordeling, og hvordan hun bare var
så uheldig altid. Hendes far fik straks brudt ind med ”Jamen skat – nu
hvor du har uheld i spil, er det da godt, du har så meget held i kærlighed!” hvortil hendes mor udbrød et højtlydt fnys. Mor Lene ønsker
noget så tydeligt det bedste for sin datter – og da så sandelig også
en mand i hendes liv, selvom hun lader til at tvivle mere og mere på
projektet, hver gang Astrid kommer hjem på besøg uden kavaler. Vi
talte lidt videre, og samtalen blev drejet over på noget om Astrids
tøjstørrelse, og hendes mor lød ikke umiddelbart fornøjet. Til det
spurgte Astrid: ”Hentyder du til min vægt?” hvortil hendes mor svarer:
”Nej da – men skal du ikke have lidt mere mad?” Det var en helt igennem fornøjelig middag!

nde

i
Kertem

Lørdag startede med en tur til bageren efter brunsviger. Og brunsviger
– det tager de altså seriøst på Fyn! Hos bageren havde de brunsvigere,
der var små, store, runde og firkantede. Man kunne købe
bare et enkelt stykke brunsviger eller bestille sin fødselsdagsbrunsviger.
Brunsviger er bare noget, der hitter! (Personligt brød jeg mig slet
ikke om det. Det smager som en
fladmast doughnut, der er blevet
badet i brun farin. Jeg troede ikke,
nogen kage i verden kunne blive
for sød til mig – men så mødte jeg
brunneren.)

Efter morgenmad var vi ude og gå tur og
mødte Astrids søde bedsteforældre Geppeline og Svenn. Astrids farfar var godt i gang
med at lave æblevin, og vi hjalp ham med
at hive et stort glas/gummislange-destilleringsapparat ned fra loftet, hvorefter vi blev
belønnet med en lille tår, idet Astrids farmor,
som den tidligere sygeplejerske hun nu engang er, ordinerede os hver et glas Cola per
os. Vores tur endte nede ved havnen, hvor
Astrids far netop kom cruisende ind i sin
flotte højpolerede speedbåd, som efter
eget udsagn havde kostet en god sjat
mere end Astrids mor kendte til. Vi sprang
med ombord og med Astrid og far ved roret fræs vi
afsted ud i Kerteminde Bugt med 22 knob i timen - hvilket altså føltes
rimelig pokkers hurtigt for os tre uerfarne søkvinder, der sad agterude
(som er bagi – jeg har skam også lært noget flot ny terminologi!). I
løbet af turen foreslog Far-Per, at vi kunne blive trukket efter båden i
tov. Det lød jo sjovt, så det skulle vi da prøve. Jeg holdt fast som den
forreste i rækken, og det skulle vise sig kun at være første gang jeg kom
i vandproblemer i Kerteminde:
på mystisk vis lykkedes det
min badedragt at vride sig af, så
jeg bar-babset blev
slæbt rundt ude i bugten. I mit
forsøg på
at få situationen under kontrol,
gled jeg længere og længere
bagud i rebet og endte med at
klaske ind i Marie, der ellers var
startet adskillige meter længere nede af rebet end mig.
Fordi jeg lige dele grinede
og græd imens, mistede
jeg al kontrol over min
vejrtrækning og kom til at
åbne munden og derefter
lægge hovedet under
vandet og begyndte at
indhalere. Det var fantastisk morsomt, men stilrig vandakrobat bliver jeg nok ikke lige foreløbig…
...fortsættes på side 11.
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Dying earlier, dying right - ved filosof Ezio di Nucci
Onsdag 14/09 kl 17.15, pavillionen 42.0.01

Velkommet til et nyt semester med Bamsehospitalet og SundKrop!
Vil du også være en del af Panums hyggeligste aktivitet? Så skal du med til Aktionsdag d.
24/9 hvor vi oplærer i både Bamsehospitalet og SundKrop, samt hygger og fester. Find
begivenheden på facebook: ”Aktionsdag Bamsehospitalet &SundKrop” hvor der både er
program og link til tilmelding. Kom!
Lørdag d. 17/9 skal Bamsehospitalet en tur til Brøndbyvester Bibliotek og du kan stadig
nå at komme med! Og fortvivl ikke hvis du endnu ikke er oplært –det kan vi gøre derude.
Så kom med – ny som gammel! Find flere informationer og tilmelding på facebookbegivenheden: ”Bamsehospitalet på Brøndbyvester Bibliotek”.
Bliv desuden del af vores facebookgruppe ”Bamsehospitalet &SundKrop, København” hvis
du vil være opdateret på hvad der rør sig i vores gruppe.

Cogita inviterer til startskuddet på semestrets tema
om døden med et månedsmøde med filosof og
kursusleder for Videnskabsteori, Ezio Di Nucci. Han
vil i aftenens løb tage udganspunkt i emnet 'Dying
Early, Dying Right'. Gennem dette vil han indføre os
i begreber og generel metode for medicinsk etik og
filosofi, imens vi diskuterer spørgsmål angående det
at dø. Er der måder at dø på, der er mere rigtige end
andre? Hvordan forholder vi os til uhelbredeligt syge
mennesker? Hvem skal bestemme dette?
At være dødelig stiller os overfor mange af disse spørgsmål, og især inden for de forskellige grene af medicin er man som behandler tvunget til at forholde sig - også for andres
skyld. Så kom med til en spændende aften med fordybelse og diskussion, uanset om du
har en holdning eller ej! Du kan kun blive klogere - og det er vores mål.
Efter oplægget vil der som sædvanligt være månedsmøde, hvor man kan blive introduceret til det sjove arbejde bag Cogita. Når det er slut bliver vi gerne for at spise en bid mad
sammen, og alle er velkomne til at blive hængende, så vi kan diskutere videre og lære
hinanden at kende. Vi glæder os meget til at se nye som gamle!

Exchange og Research Exchange søger bolig & buddy til oktober
Skal du på ferie i oktonber? Eller har du et ledigt værelse?
Til oktober kommer en internationale medicinstuderende - derfor har vi brug for din
hjælp! Hvis du har et tomt værelse i perioderne, vil vi mægtig gerne høre fra dig! Hvis du
udlejer dit værelse i disse 4 uger, får du et honorar på
2900 kr.
Kravene til værelset/lejligheden er følgende:
- Skal have en seng eller sovesofa
- Adgang til bad
- Adgang til køkken
Ud over de 2900 kr., får du:
- En ny, international ven
- Fordel til næste ansøgningsrunde for Exchange Klinik og Research Exchange
udvekslingsophold.
Hvis du er hjemme i København i oktober, kan du blive buddy/kontaktperson for den
studerede og lære mere om andre kulturer
Hvis du har en bolig, du vil udleje, så hører vi gerne fra dig på bolig.exchange.copenhagen@
gmail.com
Har du lyst til at være buddy? Så skriv til buddy.exchangecph@gmail.com
Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

Norsk medisinstudentforening inviterer til info-/kosekveld (med vafler, drinks og fet
quiz!) for alle norske medisinstudenter ved KU.
Tid og sted: 22. September kl 19.00 hjemme hos kontaktperson Tuva, Jægerborgsgade
19, 4.tv.
Vi håper på å se deg der!
Kære allesammen!
SÅ er vi klar med et dejligt nyt foredrag i PIPPI :)
Den 14. september vil der komme en børnelæge ud og fortælle
om hvordan man bliver børnelæge og ikke mindst hvordan
arbejdet er! Super spændende og relevant.
Det bliver skønt at starte semestret op i PIPPI med et hyggeligt
foredrag. Som altid serverer vi te og kaffe og vi har også lidt
godter til at holde blodsukkeret oppe efter en lang dag på
læsesalen - det lover vi.
Alle er velkomne! Man behøver end ikke at sige, at man kommer – så tag din læsemakker
under armen og af sted.
Hvad sker der: Sygt spændende foredrag om børnelægens verden
Hvor finder det sted: Dejlige lokale 29.01.30
Hvilken dag er det: Allerede nu på onsdag D. 14. September
Hvornår skal man dukke op: kl 16.30 til hygge (og kaffe)
Vel mødt!
Tusind knus fra PIPPI

Børneliv søger medicinstuderende på kandidatdelen af studiet til sjovt, frivilligt arbejde
Er du kommende børnelæge, anæstesiolog, almen mediciner? Eller bare glad for at gøgle
eller undervise? Nu har du muligheden for at booste dit CV og have det sjovt samtidig!
Børneliv er en ung organisation i rivende udvikling, som derfor søger nye medlemmer.
Mød op til en uforpligtende og sjov dag på Dynamofabrikken (Vermundsgade 19, 2.
København 2100), hvor vi holder bootcamp d. 18. september fra kl. 15-18. Du vil høre
mere om vores arbejde og blive lært op, så du er klædt godt på til at tage ud på besøg
sammen med en erfaren Børneliv’er, måske allerede ugen efter!

BLIV UDDANNET SEXPERT hos Sexekspressen!

Børneliv er en frivillig organisation bestående af engagerede yngre læger og medicinstuderende på kandidatdelen. Vi tager ud på skoler (primært 0.-5. klasser) og holder
workshops om kroppen for børn, efterfulgt af undervisning i førstehjælp til børn for
lærere og pædagoger.
Børneliv lægger stor vægt på et stærkt sammenhold, og vi holder spændende, faglige
aftener og sjove fester. Kom og vær med!
Tilmeld dig ved at sende en mail til boernelivsemithjerte@gmail.com senest d. 16.9!
Tjek http://www.boerneliv.org/ for mere information.

Hvis du vil vide mere, så find os til BASISGRUPPEBAZAREN d. 19. September kl 15-17.
ved Lundsgaard

Går du med en forsker i maven?
Så kom til PUFF’s oplæg: Intro til studenterforskning.
Den 26. september kl 17-18.30 i auditorium 29.01.32
Oplægget vil omhandle, hvilke områder PUFF mener
man bør være opmærksomhed på før man kaster sig
ud i studenterforskning.
Bestyrelsesmedlemmer fra PUFF vil fortælle om, hvordan de kom i gang med forskning.
Oplægget vil suppleres af Studievejledningen, der vil fortælle om mulighederne for
fuldtidsforskning under studiet.
Vi glæder os til at se dig!
PUFF

Som uddannet Sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde
for både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det
sjovt undervejs!

BLIV UDDANNET på vores Actiondag:
LØRDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 09.30
i Studenterhuset på Panum, se vores facebook event: ”Sexekspressens Actiondag
efterårsedition 16"
Kom også forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:
TORSDAG D. 6. MARTS KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum
Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning for dem, der har lyst.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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SAKS events
Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
byder hjerteligt velkommen til de nye
studerende! Denne måned er sprængfyldt med spændende arrangementer,
hvor vi håber at se en masse af jer!

Vil du med PIT til Afrika i Efteråret 2017?
Med PIT kan du komme af sted enten 3 måneder (sep.-nov.) i efteråret eller tage et 2
måneders ophold i sommerferien (juli-aug), på hospitaler i Tanzania (3 hosp.), Zambia
(1 hosp.) og Kenya (1 hosp.). Der er 2 pladser på hvert hospital, som kan søges enkeltvis
eller to og to.		
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester.
Derudover skal du også deltage i Tropemedicinsk Weekendkursus, som PIT afholder en
gang hvert semester.
Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. hvoraf man får 300 kr. igen, når man efter hjemrejse
udfylder en rapport om sit ophold.

Kalender
SAKS september 2016
13. september: Vi lægger ud med vores månedsmøde, der som altid afholdes 2. tirsdag
i måneden. Denne gang fungerer som en introduktion til basisgruppen og er særligt
henvendt til nye studerende. Det bliver hyggeligt! Husk at månedsmøder er for alle,
medlemmer som ikke-medlemmer. Find eventet på vores facebookside.
19. september: SAKS besøger basisgruppebazaren! En fantastisk mulighed for at se, hvad
Panum har at byde på, så husk at lægge vejen forbi vores stand.

Ansøgningsrunden starter d. 15. sep. og slutter d. 15 okt.

21. september: Vi holder første kursus dette semester, nemlig vores populære Sutur 1,
d. 21/9 kl. 17.15-19.30. Sutur 1 er adgangsgivende til flere af vores andre kursur og lærer
dig de mest basale suturteknikker, som du fx kan bruge på TKO. Kurset kommer til at
foregå på Panum, og vi har 24 pladser, og prisen er 50 kr. Husk at du skal være medlem
af SAKS for at deltage på vores kurser. Billetter kommer i salg en uge før, findeventetpå
vores facebookside.

Alle ansøgninger om udsendelse skal indsendes elektronisk gennem Podio.com. På Podio under ”Ansøg om PIT-ophold” kan du læse ansøgningsvejledningen med listen over
hospitaler og via et link udfylde ansøgningsskemaet.

Husk desuden at oktobers månedsmøde er dedikeret vores Generalforsamling, der løber
af stablen tirsdag den 11. oktober. Her nedsætter vi den nye bestyrelse, så sæt allerede
nu et kryds i kalenderen!

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om det PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login
skal du sende en mail til podio.pit@gmail.com.

Kom og spis kage og hør mere til Introaften med oplæg fra tidligere udsendte, samt
efterfølgende månedsmøde med pizza i pavillonen, lokale 42.0.01, d. 14. september kl
16.15. Find eventet på facebook (PIT København – Praktikant i troperne) og meld dig til!
TEMAMÅNEDSMØDE OM OVARIECANCER!
SÅ fik vi planlagt semesterets første
månedsmøde! Og det bliver…
TIRSDAG d. 20/9 KLOKKEN 16.30
Miniauditorium 29.01.32

HOW TO ORTO

4.595 kvinder lever med diagnosen ovariecancer og i gennemsnit dør en af disse kvinder
hver dag - dog er overlevelsen forbedret og
incidensen faldende gennem de sidste 30-40år. Hvad er årsagen til dette? Hvem rammes
af sygdommen og hvad er behandlingen?
Det er nogle af de spørgsmål klinisk professer og læge Claus Kim Høgdall fra Rigshospitalet
vil guide os gennem på denne tirsdag eftermiddag!
Der er masser af plads til spørgsmål og vi håber selvfølgelig på at se så mange af jer
som muligt!

5-årsreglens indtog i speciallægeuddannelsen har bidraget til et CV-ræs, der ikke blot
influerer årene efter KBU'en, men også studieårene. Men hvad skal der egentligt til for at
komme gennem nåleøjet?
Kim Holck, overlæge og uddannelsesansvarlig på Hvidovre Hospitals Ortopædkirurgiske
Afdeling, kommer og deler ud af sine erfaringer om, hvad der skal til for at opnå en
hoveduddannelsesstilling indenfor ortopædkirurgien.
Der vil som altid være kaffe og lidt lækkert til.
Det hele sker den 27 september klokken 17.15. Følg med på facebook, hvor vi skriver
nærmere om hvor!
SES! Kh. PORTOS

Der vil som altid være kaffe, the og kage :-)
Vi starter med en kort intro (cirka 15min) til basisgruppen GO for alle nye medlemmer,
hvor formanden vil fortælle lidt om gruppen, hvad vi laver og hvordan du kan blive en
del af vores fantastiske basisgruppe.
Vi håber at mange af jer vil blive hængende efter foredraget, hvor vi køber nogle pizzaer/
andet takeaway og holder et kort månedsmøde. Det koster 20kr, hvis du vil spise med - GO
betaler resten og står desuden for øl, sodavand og andet!

D. 28. september – Dagen vi alle har set frem til nærmer sig!
Husk at der kun er 16 dage til den store dag, hvor Onkologisk Selskab for Medicinstuderende
i København holder opstartsmøde med spændende oplæg om immunterapi!
Like allerede nu vores Facebookside og tilmeld dig vores event!

/GO København
Vejen til Neurologi og Neurokirurgi
Har du interesse for neurologi eller neurokirurgi, men synes
du, at CV-ræset virker uoverskueligt, og er du usikker på, hvor
meget der egentlig kræves for at opnå drømmen om en neurologisk eller neurokirurgisk hoveduddannelse? Skal man have
lavet forskning? En PhD ligefrem? Frivilligt arbejde?

Det hele kommer til at foregå kl 17. i miniauditorium 29.01.30.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i OSM København!
PS. Der er pizza
PPS. Vi ses selvfølgelig også til Basisgruppebazar!

Der er mange spekulationer, men vi har inviteret Anne-Mette
Hejl, postgraduat klinisk lektor på Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet, som samtidig sidder i ansættelsesudvalget for hoveduddannelsesstillinger i Region H og Region Sjælland.
Hun vil fortælle generelt om livet som ung læge i klinikken, samt hvad der tidligere har
været udslagsgivende for ansøgerne – både på Sjælland men også i resten af landet.
Bliv meget klogere til FORNIKS’ foredrag ”Vejen til Neurologi og Neurokirurgi” tirsdag d.
27 september kl. 17.15-18.00 i 29.01.32, miniauditorium 2
Vi sørger for kaffe samt lidt til din søde tand. Så tag din neurointeresserede studiekammerat under armen, og så ses vi forhåbentligt!
/ FORNIKS

HERRE JEMINI!!! HUSK AT TJEKKE
UD, HVORNÅR I SKAL HAVE TAGET
BILLEDER. SE SIDSTE UGES MOK
ELLER FACEBOOK. ZEZ BITCHES.

SPLAS CV-foredrag og generalforsamling
Vi inviterer til generalforsamling samt et spændende foredrag ved unge plastikkirurger,
om opbygning af et godt og kvalificeret CV i jagten på en hovedstilling, ikke alene inden
for plastikkirurgien, men også alle andre specialer!
Alle er velkomne – medlemmer som ikke medlemmer – torsdag d. 29. september kl. 16.15
i lokale 42.1.01. Der er rig mulighed for at blive medlem af bestyrelsen og få indflydelse
på vores fremtidige arbejde!
Mvh.
Studerendes Plastikkirurgiske Selskab, SPLAS

6 | Annoncer + krydssvar + Nick Carter
Holbæk Sygehus, kardiologisk ambulatorium søger forskningsårsstuderende til et studie hvor der fokuseres på lakridsens
biokemiske ændringer.
Vi søger en stud. med. med interesse for forskning. Start pr. 1. 01
2017 eller efter aftale. Varighed 12 måneder.
Formålet med lakridsstudiet er at evaluere effekten af kontrolleret
lakridsspisning på blodtryk, kalium og lakridsmetabolitter. I forskningsgruppen indgår en biokemiker med interesse for lakridsens
nedbrydningsprodukter således at studiet skal give flere oplysninger
om lakridsens omsætning i kroppen.
Dine arbejdsopgaver vil være indsamling af forsøgspersoner, randomisering, blodprøvetagning, måling af blodtryk, påsætning af
døgnblodtryksmåler og indtastning i databasen. Lyst til at forske og
arbejde selvstændigt og gode kommunikationsevner er en fordel,
men der kræves ikke forskningsmæssige forudsætninger.
Vi tilbyder i den forbindelse: Førsteforfatterskab på 1-2 artikler inden for området. Mulighed for medforfatterskab på efterfølgende
artikler. Undervisning i artikelsøgning, basal statistik efter behov og
undervisning i artikelskrivning.
De praktiske muligheder: Ifølge de nye studieregler kan du efter
veloverstået 7. 8. og 9. semester på kandidatdelen søge om orlov i
et halvt år og lægge dette halve år sammen med 11. semester så du
har et helt år til forskning.
Forskergruppen: Som skolar vil du være en del af et tværfagligt
team bestående af 2 overlæger, en biokemiker, 1 hypertensionssygeplejerske, 1 ambulatoriesygeplejerske. De bidrager med hver
deres ekspertviden til afvikling af studiet. Vejledere er Professor Hans
Ibsen og overlæge, dr. med Ulla Overgaard Andersen.
Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr. måned, og vi
forventer at projektet varer i 12 måneder. Stipendiet på 120 000
kr er bevilliget af hjerteforeningen og du er derfor garanteret løn i
et år. Send motiveret ansøgning og CV til uoa@regionsjaelland.dk.
Med venlig hilsen
Overlæge, dr. med Ulla Overgaard Andersen.

mmmmmmm....... skal du lige se. hvad far her
kan med en pose peanuts, en skruetvinge og
en udbrændt Volkswagen Up med CityBrake?

NICK CARTER giver
gratis hyggefinger
i klubben på lørdag
fra 06 til 07.15

Prægraduat forskningsår på BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet.
Vi søger en prægraduat forskningsårsstuderende per 01-02-2017 til projekt omhandlende hypogonadisme
hos mænd behandlet med knoglemarvstransplantation i barndommen.
Studiet er et klinisk tværsnitsstudie, hvor vi indkalder patienterne til en efterundersøgelse med henblik på
at karakterisere prævalens af og risikofaktorer for hypogonadisme efter knoglemarvstransplantation i
barndommen samt at undersøge associationer til seksuel dysfunktion, metaboliske forstyrrelser, kronisk
inflammation og immundefekt tilstande.
Du vil sammen med læge og ph.d.-studerende Sidsel Mathiesen stå for den praktiske udførelse af projektet:
-

Rekruttering af patienter til projektet
Udførelse af de kliniske besøg med anamnese optagelse og objektiv undersøgelse
Laboratoriearbejde
Databehandling og statistik
Formidling af projektet på kongresser
Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil få et særligt ansvarsområde indenfor projektet, hvor du vil gå mere i dybden med
forskningsprocessen. Der er mulighed for at bruge projektet som kandidatspeciale, ligesom forskningsåret
kan være forberedelse til et evt. senere ph.d.-studie.
Projektet favner fagligt bredt, og vi forventer dine interesse områder ligger indenfor pædiatri,
endokrinologi og immunologi. Du skal være på kandidatdelen af studiet, kunne arbejde selvstændigt og
struktureret, være samarbejdsvillig og have gå-på-mod. Det vil ikke være muligt at følge kliniske kurser
parallelt med dette, da vi forventer et fuldt engagement i projektet.
Ansættelsen er 37 timer ugentligt, og af 1 års varighed fra 01-02-2017. Løn 10.000 kr. pr. måned søges i
samarbejde med vejleder professor Klaus Müller.
Ansøgningsfristen er 15/9-2016. Send en motiveret ansøgning, CV og karakterudskrift til
sidsel.mathiesen@regionh.dk. Udvalgte ansøgere vil blive kaldt til samtale.
Kontakt os endelig ved spørgsmål.
Sidsel Mathiesen, læge og ph.d.-studerende
Bonkolab 5704
BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centeret
Rigshospitalet
Tlf 35 45 98 28 / 60 94 66 42

Svar på sidste uges kryds
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Bliv frivillig rådgiver
på Livslinien
- på vores telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning
Livslinien søger frivillige rådgivere til vores selvmordsforebyggende rådgivning. Vi sørger for, at du som frivillig er klædt på til den
selvmordsforebyggende og medmenneskelige kontakt, inden du
starter som rådgiver, og vi giver dig løbende faglig support i hverdagen. Du vil træde ind i et velfungerende tværfagligt miljø, hvor
kvalitet og empati er i fokus.
Livslinien forebygger selvmord og selvmordsforsøg gennem
rådgivning varetaget af vores 230 frivillige rådgivere. Vi har kontakt med mere end 15.000 mennesker årligt, som enten kontakter
os på vores telefonrådgivning eller net- og chatrådgivning. Som
frivillig på Livslinien er du med til at gøre en positiv forskel for
mennesker i krise.
Søg ind som frivillig rådgiver på enten vores telefonrådgivning
eller net- og chatrådgivning. Du kan søge via vores hjemmeside
www.livslinien.dk

Livslinien_MOK_180x131_sep16.indd 1

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO ophold
Der er etableret et samarbejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical
School) afdeling for OtoRhinoLaryngology (ØNH) og afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Ansvarlig for samarbejdet er professor, Chrisian v. Buchwald. I januar 2017 kan de næste
2-3medicinstuderendsendes afsted på et 4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH på
Massachusetts Generel Hospital, Boston, USA.
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.
Alle med interesse for ØNH der senest i efterårssemestret har gennemfører kurset,
opfordres til at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for
ansøgning.
Krav:
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
•Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side) til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet,
ØNH-afdeling 2071, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (mærk kuverten Boston).
I tilfælde af spørgsmål, besvares disse til ØNH introforelæsning fredag d. 25/8 eller ved
kontakt til en af kontaktpersonerne for udvekslingsaftalen:
Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk
Deadline er fredag d. 7. oktober kl. 10.
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af
logi mv. ”Malpractice insurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.

Tretosprogede oversættere
til forskningsprojekt i Socioøkonomiske prædiktorer for
børnekræft dødelighed

06-09-2016 10:02:59

På Børne Onkologisk Laboratorium
(BONKOLAB) er to stillinger som oversættere ledige til ansættelse snarest muligt. Det
standardiserede spørgeskema The Psychosocial Assessment Tool (PAT) skal oversættes
fra engelsk til dansk og tilbage igen fra dansk til engelsk.
Dine opgaver vil primært være enten at være den der:
-oversætter PAT fra engelsk til dansk og beskriver oversættelsesprocessen
Eller
-reviewer der gennemlæser og drøfter oversættelsen med oversætteren og beskriver
oversættelsesprocessen
-oversætter PAT tilbage fra engelsk til dansk og beskriver oversættelsesprocessen
Vi forventer, at du
er i gang med en videregående uddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område
med mindst 2 år tilbage på studiet
- har erfaring med at oversætte sundhedsvidenskabelige skrivelser fra engelsk til dansk
- er produktiv, struktureret og kan tage ansvar for egne opgaver
- er serviceminded og fleksibel
-gerne viden inden for spørgeskema undersøgelser
Vi tilbyder
-en tværfaglig og videns tung arbejdsplads inden for pædiatrisk onkologi med en hyggelig
omgangstone.
- et indblik i hvordan en forskningsenhed arbejder i tæt samarbejde med klinisk praksis
- viden inden for pædiatrisk onkologi
- ca. 4 timersarbejde med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Din ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning sammen med CV og eventuelt andre relevante
bilag
Vil du vide mere?
Kan du læse mere på https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/
boerne-unge-klinikken/bonkolab/Sider/default.aspx og du er velkommen til at kontakte
ph.d. studerende Marie Cordt per mail: marie.cordt@regionh.dk
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MEMO KURSUS
Forfatteren og hukommelseseksperten Oddbjørn By er gået sammen med lægestuderende
Sebastian Schmidt om at lære lægestuderende teknikker, så man husker bedre.
Formålet med kurset er at give dig overskud, øge din nysgerrighed til at lære,
klare dig bedre til eksamen og få mere tid til andre ting.
Kurset er fra 17-19 tirsdag d. 4. oktober
Tilmelding senest torsdag d. 22. september.

Har du svært ved at udfylde en årsopgørelse?
Er forsikring og dig, ikke ligefrem bedste
venner? Eller vil du bare gerne høre mere om
studiet og København? Så kom til FADLs
overlevelseskursus - livet som studerende.
15. september 2016 kl.16.15 i
kantinen hos FADL på
Blegdamsvej 26.
Efter kurset laver vi lidt mad og hygger i FADL
huset.

GENERALFORSAMLING

Stil op til
repræsentantskabet
inden den 21.09.16
kl.12.00
Tilmeldingensblanketten kan findes
i FADLs reception.
Der er infomøde om Generalforsamlingen, og hvad det vil sige at
være repræsentant for FADL

VA
LG

OPSTILLINGSFRIST

21.09.16 KL.12.00

den 13. september kl.16.15
i FADLs kantin
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KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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HENAD

NEDAD

4. I et af de meget tidlige stadier i fosterudviklingen har embryonet form som et bestemt
slags bær
6. Drenge med fragilt X har oftest riiigtigt store...
8. Hvis man har en halsbetændelse med corynebacterium difteriae ser man oftest pseudomembranøse belægninger på....
13. En cystisk ansamling af spyt
14. Ved Ehler-Danlos-syndrom er der defekt produktion af denne type bindevævsprotein
15. Dette bakterievækstmedium består mestendels af lyserede røde blodlegemer
20. Dette kan foretages på gule eller røde papirer
21. En nonselektiv betablokker
22. Når urinblæren synker ned mod skedens forvæg
24. Dette kranienervesegment har sit ophav i første brankiebue
25. Vaginalsekret er en slags...
26. En lille lap

1. At lave hul i hovedet
2. Neisseria meningitidis og streptococcus pneumoniae er smaddergode til at forårsage
bakteriel meningitis fordi de har en...
3. En spontant opstået pneumothorax hos en høj, tynd mand, er ofte på grund af ruptur
af sådan en fætter her..
5. Når man sveder for meget
7. Dette ligament er vigtig for stabiliteten af SI-leddet og går fra os sacrum til siddeknuden
8. Når babyer får svampeinfektion i munden
9. Den øverste ryghvirvel
10. Når der skal højere og højere dosis til for at fremkalde samme effekt
11. En fosterudviklingsdefekt med manglende deling af hjernen i to hjernehalvdele.
12. Enterokromaffinlignende celler i mavesækken øger mavesyrefrigivelsen gennem parakrin
sekretion af dette...
16. Denne gyrus indeholder primær sensorisk cortex
17. Dette protein undergår enzymatisk kløvning i den fælles koagulationskaskade
18. Det, der farver lorten brun. Er et produkt af den bakterielle omdannelse af bilirubin.
19. Ved Guillain-Barré-syndrom ses lymfocytinfiltration i denne del af de perifere nerver
23. Slægt af kommaformede bakterier

Af Peter "YakediYakedi-Yak" James
/MOK-red

10 | Studpol - Medicinerrådet
I MedicinerRådet er vi klar til at tage hul på et nyt semester. Vi er klar til at gribe den studenterpolitiske
dagsorden og engagere os i debatten.
På onsdag afholder vi semesterets første månedsmøde. Vi skal høre, hvad der sker på semestrene. Vi skal høre
nyt fra udvalgene og høre, hvad der rører sig på medicinuddannelser i udlandet.
Vi skal vælge repræsentanter og sætte gang i et effektivt semester.
Mødet finder sted på onsdag d. 14. kl 17 i MedicinerRådets lokaler på 1. sal i studenterhuset.
Alle er velkomne, og vi håber at se nye ansigter, der vil høre lidt om, hvor meget fed indflydelse MedicinerRådet har.
Dagsorden:
1) Formalia
2) Tilbagemelding fra semestrene
3) Tilbagemelding fra udvalg
4) Generalforsamling
5) Basisgruppebazar
6) Følordning v/Mathilde og Morten Ruge
7) Tilbagemelding fra AMEE
8) Valg
- Dommer til auditorienavngivningen
- Ansættelsesudvalg
9) Nyt fra SundRådet
10) Nyt fra StudenterRådet
11) Meddelelser
12) Eventuelt

MedicinerRådets
kalender for efterårssemesteret

Du har helt sikkert tænkt, at det godt nok kunne være spændende at engagere sig lidt i MedicinerRådet. Eller tænkt at det
var nogle spændende ting vi diskuterede. Og du har måske
tænkt over, hvor meget indflydelse vi egentlig har. Lad dette
være semesteret, hvor du finder ud af det og tager til et møde
i MedicinerRådet. Alle er velkomne, alles holdning bliver taget
seriøst og alle medicinstuderende har stemmeret.
Mødekalender for dette semester:
Onsdag d. 14/9 kl 17 – Semesterstartsmøde i Studenterhuset.
Onsdag d. 28/9 kl 17 – Månedsmøde i Studenterhuset
Onsdag d. 12/10 kl 17 – Generalforsamling
Onsdag d. 26/10 kl 17 – Månedsmøde i Studenterhuset
Onsdag d. 23/11kl 17 – Månedsmøde i Studenterhuset
Vel mødt

MOK anmelder: ”Nede Mette” af BLAK
I 6. klasse skiftede jeg skole. De fleste antog, at det skyldtes vores forfærdelige klasselærer,
som de foregående to et halvt år havde forfulgt mig nådesløst, fordi den slags dreng
jeg var, ikke passede ind i hendes opfattelse af verden. Det havde været en god grund,
menfolk tog fejl.
De første seks måneder, efter jeg skiftede, holdt jeg lav profil – kun min familie og mine
nærmeste venner vidste, hvad der foregik. Jeg var indlagt på Rigshospitalet, hvor jeg fik
behandling for den akutte myeloide leukæmi, jeg netop var blevet diagnosticeret med.
Det var en forfærdelig og tærende proces. Efter blot kort tid med den intensive behandling
var jeg mere kadaver end levende, men sygdommen lod sig ikke tæmme. Jeg var ikke
gammel nok til at have et ordentligt begreb om livet og døden, men bekymringen og
sorgen, der omgav mig, tvang mig til at få det.
Da mit immunforsvar var udslettet af medicinen, og der stadig ikke var tilstrækkelig effekt,
besluttede mine forældre i samarbejde med lægerne at forsøge sig med en knoglemarvstransplantation. De næste fire uger husker jeg ikke som andet end mareridtsagtige
febervildelser afbrudt af øjeblikke med bevidsthed, hvor mine tanker var dominerede af
et ønske om at forsvinde fra smerten, koste hvad det vil.
Efter en måned var der en passende
donor fra et samarbejdsland, og i løbet
af få dage var selve min kerne – min knoglemarv – erstattet af en anden persons.
Havde det bare gået så let, ville det have
været fantastisk, men transplantationen
nødvendiggjorde videre suppression af
mit immunforsvar.
Jeg fik en ny infektion. Og en til. I halvanden måned kæmpede lægerne en kamp, der var
så desperat, at jeg i mine klare øjeblikke kunne fornemme deres forsvindende optimisme
og tiltagende afmagt. Mine forældre holdt op med at græde – selv deres uudtømmelige
kærlighed og bekymring blev tæret til det punkt, hvor flere tårer ikke gav mening. Efter
seks måneder med elendighed og desperation, begyndte min tilstand at bedres. Mine
nærmeste ventede med tilbageholdt åndedrag, men udviklingen holdt, og godt et halvt
år efter jeg forlod min første skole, kunne jeg starte på den nye, uden at nogen anede uråd.
Perioden var en umenneskelig øvelse i forsigtigt håb, knusende sygdom, stræben efter
dødet og livet på en og samme tid, og jeg ville ikke ønske det for selv min værste fjende.
Oplevelsen var dog stadig betragteligt bedre end ”Nede Mette” af Blak, som jeg giver:

Over 35 år med fødder
Jane Szuwalski tjekker fødder på Fodens Dag

Og det har hun gjort i 35 år siden hun fyldte 25 år. ”Og når jeg har haft min egen klinik i
25 år, så prøv at regn ud, hvor mange år, jeg har gået rundt på dem her?” griner hun højt
til MOK’s udsendte reporter og stritter med sine bare tæer.
Der er meget at fejre i disse dage, og Janes
mange års erfaring kan man benytte sig af
på Fodens dag 15. september fra kl.14 til
17. Her kan alle komme forbi for at få et
gratis fodtjek ligesom det gælder mange
andre steder i landet. Tilbuddet gælder
dog især nybagte fædre, der som Jane
pointerer ”ofte kan få ligeså ondt under
fodsålerne som den fødende mor efter en
40-timer lang fødsel uden at sidde ned,
altså mændene – kvinderne ligger jo ofte
ned, og har ikke stramtsiddende sko på,
som man ikke kan ånde i eller som trykker
og kan give ømme trædepuder”
”Desuden er det jo altid de hysteriske kvinder, vi hører om, når de fortæller, hvilket smertehelvede de har gået igennem, men så citerer jeg en gammel, nu afdød kær kollega og
fodterapeut, Winston Churchill ’Hælspore’, der altid sagde: ’If you’re going through hell,
keep going’ eller ’ a husband standing up during delivery isn’t just a walk in the park’, som
hun dog indrømmer er hendes eget påfund.
Tilbuddet rækker også ud til mænd med fodproblemer udenfor landets grænser, da Jane
afslører, at hun tidligere på ugen har hørt om Caroline og hendes mand, J.T. fra Alabama,
som netop havde fået ondt i fødderne efter konens problematiske fødsel og som med de 16
mio dollars i erstatningssum burde have råd til at besøge Janes Szuwalski’s klinik i Roskilde.
”Ja, J.T., hvis han hører det her, så er han meget velkommen til at komme forbi, hvor jeg
vil kigge på hans fødder og give råd til, hvad han kan gøre. Det kan enten være at gå til
læge, skifte fodtøj, få indlæg, gå til behandler og meget andet”, forklarer hun. ”Ingen ved
mere om fødder end mig – HEJ”
Hvis du er en af de danskere, der ikke til daglig går og tænker på dine fødder, så er det
måske på Fodens dag nu på torsdag, at du skal skænke dem en tanke og et statsautoriseret
fodtjek. Det er udenfor redaktionens bevidsthed, hvor mange uautoriserede fodterapeuter,
der vil give dig samme undersøgelsestilbud idag, så husk at spørg om at få lov til at se
terapeutens autorisation før dit fodtjek.
”Er du og dine fødder på talefod, og hvornår har du sidst spurgt ind til dem?”

Af Simon/MOK

Af Jaris/MOK

Tøserne på tur del 2 | 11

Kere Minder - fortsat
Om aftenen skulle vi til fest,
og der var ikke så mange
valgmuligheder: vi skulle på
Den Røde. Den Røde er stedet
en lørdag aften i Kerteminde.
Det er nok mere af nød end
af lyst, da det er byens eneste
sted med en DJ-pult. Det
er et meget særligt sted:
lige inden for døren er der
bodega for alle pengene:
tung røg og et par lokale
sutter oppe i baren. Det er
umiddelbart ikke det mest
banger sted for byens unge
at hænge ud, men så! Hvis
man fortsætter forbi toiletterne i hjørnet, så
opstår der på magisk vis en natklub med sofaer i dyreprint og stripperstænger
midt på dansegulvet. Derinde stod aftenens DJ og spillere mere smart end
han spillede musik – bogstavligt talt: jeg tænkte flere gang, at det var nogle
vildt lækre overgange han havde og at han mixede vildt fedt – lige indtil jeg
kiggede op på ham og så, at han havde begge hænder på en cider og ingen
på pulten, mens der blev skiftet musik.
I løbet af vores aften snakkede vi med nogle
ret spændende Kertemindsere. Der var f.eks.
to unge drenge, som troede vi var pædagogstuderende og mindst i 30’erne, og
som ikke forstod hvad i alverden vi lavede
der – Den Røde var jo kun for folk mellem
18-20 og 60-70. Vi talte også med flere
af sutterne, hvoraf den ene havde været
ved at blive smidt ud, idet vi ankom, fordi
han havde forsøgt at komme op at slås.
En anden faldt om inde på dansegulvet,
og i Astrids og mit forsøg på at psykisk
førstehjælpe den stakkels mand, blev vi
gjort komplet til grin af resten af Den
Rødes besætning – for han var åbenbart
en opmærksomhedssøgende fulderik,
som ingen andre gad have med at gøre.
Da han rejste sig og humpede hjemad,
fortsatte vi festen på det lille dansegulv
sammen med byens vandreklit (kertemindsk’
for ”runde-trunte”), der var godt i gang med at blive scoret af en af
de yngre sutter, der i dagens anledning havde valgt at tage skjorte i størrelse
5XL på, på trods af han nok kun var en 2XL indenunder.
Da klokken nærmede sig 4-tiden, insisterede Astrid på, vi dansede videre i højt
tempo. ”Vi skal danse os så svedige og varme, som vi overhovedet kan!” råbte
hun hen over musikken, som DJ’en nu havde skruet over i et Grease-mashup.
Da vi til sidst svedte som en SPV’er i ISO og havde opnået en kernetemperatur
på over de 40, råbte vi pik og gjorde som man derefter gør. Astrid ledte os
op ad Vestergade og drejede hen ad Langegade, til vi kom til Langebro. For
enden af den udbrød hun glad og tilfreds: ”Her piger! Smid tøjet og så skal
vi springe!” Langebro er bygget i minimum 35 meters højde – ja, eller sådan
føltes det i hvert fald, da vi splitterravende nøgne fik manøvreret os stykke
efter stykke ud til midten af broen på den meget forkerte side af rælingen. To
gange undervejs kom nogen kørende over broen, og bilernes forlygter fik hver
gang otte bleghvide baller til at lyse op og afslørede på det tydeligste vores
tilstedeværelse. Astrid talte ned og talrækken kulminerede i fire store plask
og dertilhørende skrig, hvorefter strømmen trak os med ud mod kanalens
udmunding i havet, med Astrid drivende pavestolt afsted foran.
Vi var vilde med vores au naturel
svømmetur, og som sang vi
trestemmig kanon i skolekoret,
skiftedes vi til at udbryde hvor
fantastisk det hele dog var og
hvor lækkert det føltes at få frisk
vand i fjappen. Astrid var svært
tilfreds over modtagelsen af
sin natlige vandaktivitet og
forklarede, at hun jo kun tog
os med på tur, fordi hun vidste, at vi alle var drøngode
svømmere. Sofie og Marie
gav hende ret, mens jeg ikke
selv havde mulighed for at udtrykke min
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enighed – dels fordi jeg var ved at sluge halvanden liter havvand og dels
fordi jeg havde svært åndedrætsbesvær efter at have hundesvømmet hele
vejen. Men ak – det var stadig absolut fantastisk at plaske der i vand så sort
som nattehimlen under et tætvævet tæppe af stjerner og med månens stråler
glimtre fra det strømfulde vand. Hvis jeg skulle vælge en Scherfig-værdig scene
fra mit liv, så ville det være denne.
Efter halvt at have svømmet, halvt drevet med strømmen et par hundrede
meter langs kanalen, ville vi forsøge at komme op. Det var lettere sagt end gjort,
for Kertemindes inderhavn er overraskende nok ikke bygget med fire fulde
piger in mente – men hvor der er vilje er der vej, og op kom vi. Da vi endelig
var på fast grund igen, gik Sofie til gengæld i stykker. For første gang i vores
venskabs historie, var det en ulempe for hende, at hun vejer 10 kilo mindre
end os andre. Kombinationen af det kolde vand, den kolde luft og hendes lave
fedtprocent, gjorde at hun gradvist foldede sammen til Quasimodo-stilling og
kun kunne bevæge sig fremad ved at dreje hele kroppen 90 grader til siden og
vælte over på det næste ben – meget lig hvordan børn får deres actionman
figurer til at gå. Da vi endelig kom hjem og væltede omkuld i seng, gik der kun
få sekunder, før en svag snorken faldt over hele huset.
Den fabelagtige by Kerteminde lukker ned kl 18. Således har beboerne været
tvunget til at finde noget at gå op i: Magen til sladder-mekka skal man trave
mange amerikanske highschools igennem for at finde! I løbet af vores tur har
vi således enten oplevet, mødt eller fået fortalt historien om:
• 70-årige Minna fra Martofte, som vandt 24 millioner i Lotto og købte sin
datter et hus ved vandet, men så ellers fortsatte med at drive sin lille lokale
købmandsbutik og lod resten af pengene være lige meget.
• Topchefen for Legos søn, der bor ved Sydstranden og har brugt 100 millioner
kroner på at bygge sit hus + nabohuset, hvor det siges, at han har private PETfolk boende. Han ville gerne bygge i højden, men fik ikke tilladelse til det – så
historien går på, at han har fået bygget godt ned i dybden i stedet.
• Astrids barndomsvens 17-årige lillebror, der stiv og med en ustoppelig
blødning fra blommen af sin ene finger fik sneget sig ind til os på den røde
og formåede at undgå at blive smidt ud af udsmideren Kim Arne hele aftenen
igennem.
• En nabostrid, der endte
med, at den forsmåede
part malede teksten:
”La revers de la médalle”
(Bagsiden af medajlen,
red.) på den side af hans
hus, der vendte mod
naboens have i ren bitterhed.
• En kvinde, der brugte
syv år på at tabe 50 kilo
• …og en mand, der for fjerde(!) gang havde skiftet sin kone og
sit og dennes fælles barn ud med en yngre kæreste, hvilket resulterede i, at
han nu var blevet frosset ude af løbeklubben.,
Hele vores hjemtur stod vi i mellemgangen i et proppet tog fra Nyborg – men
end ikke stressede jyder på for lidt plads i offentlige transportmidler kunne gøre
noget som helst ved det faktum, at vi havde haft en motha-fucking perfect tur.
Jaah, så ud over at kunne konstatere, at jeg havde en sjov weekend – hvad kan
DU så tage med dig ud af denne rejsebeskrivelse? Tjaa… Måske ikke så meget
andet, end at det er altoverskyggende vigtigt at holde fast i de venskaber du
danner her på studiet. Når forelæsningen er slut, og SAU-læreren siger tak
for i dag, så er det altså menneskerne i stolene omkring dig, der står tilbage.
(…eller sidder, hvis nu ikke de har rejst sig endnu.) Det er vigtigt at studere –
men det er også vigtigt at huske at holde fri! <3
Mo /MOK-red
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• Hvem bager i stedet for at lave lektier?
• Hvem kan du få til at skrive dine epikriser?
• Hvem ligner mest en pensioneret søulk?
Forbind erhverv og fjæs - og se på onsdag kl.
20.00 på DR1, om du ikke minsandten havde
ret, min ven! Brug evt blyant - hvis du nu
tegnede forkert, kan du viske ud.
KH ANDERS OG ERIK/mok.red
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Hvis du ikke kan vente til onsdag, kan du finde svarene her: http://www.dr.dk/levnu/mad/praesentation-moed-aarets-bagedyst-deltagere

