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Præsidentvalg USA 2016
- et perspektiv
Den amerikanske valgkamp har fyldt hhv. en
del og alt i vores og de amerikanske medier de
sidste mange måneder. I USA har showet stået
på i godt over 1,5 år, og først i tirsdags d. 8.
november fik vi en form for forløsning på det.
Det blev dog næppe den katarsis, verdens befolkning havde håbet på, for efter intens
mediedækning, der favoriserede den ene kandidat og dæmoniserede den anden - i
Danmark såvel som i USA - vandt Trump. Mod alle odds. I hvert fald hvis man skulle tro de
sociale og de etablerede medier.
Hvordan kunne det komme dertil? Hvorfor tog alle prognoser og medier fejl, og hvad var
grunden til, et flertal af de valgdeltagende stemte på ham, vi fik at vide var den værste
kandidat siden performance "kunstneren" Vermin Supreme?
Det følgende er et ekstremt forsimplet blik af elementer i det komplekse spil, der udgjorde
det amerikanske præsidentvalg anno 2015-2016.

Medierne

I bagklogskabens lys nu, hvor valget er overstået, er det svært at gennemskue,
hvorfor mediehuse som huffingtonpost, New York Times, Bloomberg og Washington Post kunne finde på at give Hillary en chance på hhv. 98 %, 85 %, 89 %
og 85 % for at vinde. Svaret finder man ikke ved at gennemlæse de ekstremt
ensidige artikler, der i løbet af de sidste 12 måneder har skamrost Hillary og
fordømt Trump. Der er ingen klar årsagssammenhæng, for ingen har været i
stand til at forklare nøjagtigt h
 vorfor Hillary var en suveræn
kandidat, det har bare været præmissen. At Trump var den største fare for menneskeheden har der derimod ikke manglet forklaringer på: Alt fra chauvinistisk
snak på tomandshånd til en række anklager om sexchikane (nu alle trukket
tilbage) til endevending af mandens forliste investeringer i finansverdenen har
prydet den ene forside efter den anden i så lang tid, at det er svært at huske, at
medierne nogensinde har skrevet om andet.
For at forstå den ensidige dækning, bliver man nødt til at kigge bag facaden noget som de færreste læsere, seere og vælgere er forundt. Imidlertid har den
selvstændige nyhedsorganisation WikiLeaks leveret muligheden for et sjældent
blik i maskineriet bag valget.
(det anbefales at læse http://www.mostdamagingwikileaks.com/ eller slet og ret
at læse på https://wikileaks.org/, red.) Det viser sig simpelthen, at langt de fleste
medier - blandt andre de ovennævnte - har samarbejdet med Hillary's kampagne
og enddog støttet hendes kampagne med enorme summer.
Af samme grund ender det ikke med at være nogen overraskelse, at der ikke
har været nogen voldsom kritik af Hillary og ingen ros af Trump; medierne har
haft interesse i og penge på Hillary's sejr.
Måske skal man dog ikke tilskrive aviser og tv-kanaler for meget indflydelse, for
ifølge en større undersøgelse foretaget af American Press Institute, stoler kun
6 % af den amerikanske befolkning på mainstreammedierne.

En stemme til de stumme

Trump gjorde som selvstændig politiker uden for det etablerede topartisystem
noget, som Hillary i kraft af sin position som leder af et elitært, liberalt parti ikke
var i stand til. Han kunne lytte til den almene amerikaners bekymringer og lade
dem give genlyd uden at lyde hyklerisk.
I USA har der været og er et voksende skel i befolkningen. På den ene side står
de politisk korrekte: Gruppen som blandt andre tæller demokraterne, de liberale,
de unge og det meget vokale online segment, der dominerer de sociale medier
på sider som Tumblr, Facebook, Twitter og Reddit. De er for globalisering, færre
og mindre håndhævede grænser, ligestilling o.lign.
På den anden side står den enorme mængde af amerikanere, som den førnævnte
gruppe ville betegne smålige, indskrænkede, racistiske, chauvinistiske og uden
kompetence til medbestemmelse. Dette segment, lad os kalde det redneck-segmentet, vil stereotypt eje våben, køre store trucks, gå på jagt i skovmandsskjorter
og være skeptisk over for globalisme, indvandring og outsourcing.
At fordommene og stereotyperne ikke holder stik er selvfølgelig ikke nogen
overraskelse, for det gør de sjældent. Og denne anden gruppe er ligeså varieret
som den første, men hvad er mere vigtigt: Dens medlemmers bekymringer er
ligeså valide som nogen andres, og det ville de også være, selv hvis gruppens
medlemmer havde passet på ovenstående fordomme.
Dette får man imidlertid ikke indtryk af, når man følger med i amerikanske
nyhedsmedier; hverken de alvorlige eller de satiriske, hvor redneck-segmentet
latterliggøres som irrationelt, xenofobt og ubegavet, trods det at det udgør i
hvert fald over halvdelen af de stemmende amerikanere.
Hele flokken af Trumps vælgere skæres over en kam og påduttes synspunkter
som de ovenstående, uanset om de rent faktisk har dem eller ej. Hvis man ikke
var Demokrat skulle man altså forsvare sig mod den ene stråmand efter den
anden. Men selv hvis man forsvarede de positioner, som ens modstandere

fordomsfuldt tildelte en, ville man blive mødt af hovedrysten og rynkede bryn,
for kutymen er blevet at affeje argumenter fra den del af den amerikanske
population. De er jo for dumme til at kunne vide bedre, så hvorfor give deres
tanker nogen anerkendelse?
Der føres altså ikke - i medierne - nogen saglig debat eller dialog men kun den
ligegyldige og forsmående mudderkastning, der er den yderste konsekvens af
en valgkamp på værdier og følelser snarere end indhold og rationalitet.
Konsekvensen var at en stor del af den amerikanske befolkning ikke har været i
stand til at komme til orde i en debat, som var fuldstændigt domineret af deres
moralsk frelste opposition, der med formynderagtig overlegenhed affejede
deres bekymringer som vildfarent vås.
Dette fordrer ikke samarbejde, det styrker ikke forudsætningen for kompromiser,
og det overbeviser ikke den irettesatte om, at denne tager fejl. Tværtimod på
alle punkter. I halvandet år har valgkampen stået på, og medierne har præpareret befolkningen til at synes de rigtige ting. I samme periode har rednecksegmentet stået uden hverken et talerør eller et lyttende øre, og frustrationen
nåede enorme niveauer.
Ind kommer Trump. Som en rødhåret syndsforlader, der tålmodigt og opmærksomt lytter på den frustrerede skriftende, der endelig får absolution for
al hans frygt og alle hans overvejelser. Trump formåede at gribe og forstærke
den ængstelse, som Demokraterne og deres medier nægtede at anerkende
eller overhovedet berøre. Det skabte en folkebevægelse af forurettede amerikanere, der indtil da var blevet ignoreret og kaldt ignorante for at tænke, som
de nu engang gjorde.
Hvis det ovenstående giver indtryk af, at Trumps vælgeres bekymringer ikke er
valide eller vigtige, er dette en misforståelse. Det ville være en gentagelse af den
fejl, som de amerikanske medier og liberale har begået under valgkampen. At
andre personers holdninger er ligeså vigtige for dem, som ens egne er for en
selv er indlysende men let at glemme.
Hvis man er ude af stand til at overbevise en fremmed om at han eller hun tager
fejl, kan det ligeså vel skyldes ens arguementers utilstrækkelighed, som det kan
skyldes vedkommende manglende evne til automatisk at forstå, at du bare har
ret. Hvis man ikke kan - eller i de amerikanske Demokraters tilfælde - vil møde
sin opposition på de punkter, de går op, kan man ikke forvente at ændre dem.

Parallellen til Danmark

er ikke svær at se. Nationalismen
buldrer frem i både store Europa og
lille Danmark. Uenighederne vokser
og grøfterne graves dybere. Partier
som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige udnytter, ligesom Trump gjorde
det, at store dele af befolkningen er
bekymrede for fremtiden, og at politikere og medier nægter at italesætte
denne ængstelse.
Vi er bange for at gå i dialog med folk,
vi er uenige med, og konsekvensen er, at vi bliver mere ekstreme og forankrede
i de holdninger, vi ikke længere får anfægtet.
Lad os forsøge at være mere kompromisvillige og ydmyge i vores overbevisnigner, så vi kan undgå den radikalisering, vi ser brede sig i verden i disse år,
og så hverken skruppelløse, korrupte karrierepolitikere som Hillary Clinton eller
angstprovokatører som Donald J. Trump kommer til magten.
Glædelig jul
MOK / Simon

4 | Annoncer og studentertilbud
Forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg
Forsøgets titel:
”Sensorisk udbredelse af nervus cutaneus femoris lateralis blokade - Et randomiseret,
blindet, parret studie på raske forsøgspersoner”
Et lodtrækningsforsøg hvor udbredelsen af en nerveblokade undersøges hos raske
forsøgspersoner.
Til forsøg på Anæstesiologisk Afdeling, Køge Sygehus søges 20 raske forsøgspersoner.
Formålet med dette forsøg er primært at undersøge udbredelsen af en nerveblokade på
låret (nervus cutaneus femoris lateralis-bloakde, NCFL-blokade).
Forsøget kræver fremmøde på forsøgsdagen og forventes at vare 6 timer.
Du skal være rask, over 18 gammel, BMI mellem 18 og 30.
Du må IKKE:
• Drikke >21 genstande alkohol om ugen
• Have medicinmisbrug
• Indtage receptpligtig smertestillende medicin indenfor 4 uger inden forsøgsdagen
• Have neuromuskulære defekter, tidligere kirurgi eller andet traume på underekstremiteterne.
• Have diabetes.
• Hvis du er kvinde, kan du kun indgå i forsøget, hvis du bruger sikker antikonception, og
vi vil inden forsøget går i gang tage en graviditetstest.
Du vil blive undersøgt af den forsøgsansvarlige læge og få målt dit blodtryk og puls samt
blive vejet og målt. Derefter vil du få anlagt et NCFL-blokade i hvert ben, det ene med
lokalbedøvende middel, ropivacain, og det andet placebo (saltvand).
Honorering vil være 150 kr. per time. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité
(journal nr: SJ-562). Forsøget er ikke sponsoreret.
Foreløbige planlagte forsøgsdage er enten d. 18/11, 25/11, 2/12 eller 9/12.
Henvendelse til: Forskningsårsstuderende Mariam Nersesjan
Anæstesiologisk afdeling, Køge Sygehus
Email: maner@regionsjaelland.dk.

Ekspertmøde - Åbent Debatarrangement på Rigshospitalet 24.
november:
Skadevirkninger ved HPV-vaccination:
Hvordan tæller vi dem?
Oplæg og debat om metodologiske spørgsmål
En eventuel sammenhæng mellem vaccination imod HPV-virus, og efterfølgende optræden af symptomer hos vaccinerede piger og kvinder, har de seneste år været heftigt
debatteret både internt i lægefaglige selskaber og tidskrifter, men i lige så høj grad på
både TV, i aviser og på sociale medier. Problemstillingen er netop nu mere relevant end
nogensinde, idet tilslutningen til vaccinationsprogrammet rapporteres voldsomt faldende.
Det store spørgsmål er, om der er en kausal sammenhæng imellem de symptomer patienterne oplever, og deres forudgående vaccination?
Arrangementet samler de helt centrale eksperter og aktører på området til en konstruktiv,
åben debat med fokus på, hvordan man kan skabe klarhed over sagen om HPV-vaccination,
og hvad forløbet kan lære os ift. fremtidig forebyggelse på befolkningsniveau.
Det lægefaglige selskab ”Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode” ønsker
herved at sætte fokus på, hvordan man bedst undersøger en vaccination for mulige
sjældne, men potentielt alvorlige skadevirkninger, ikke mindst når skadevirkningerne
hovedsageligt har subjektiv karakter, og optræder midt i en hurtig, digital medievirkelighed. Fokus er på metode: Hvilken evidens skal der til, og hvornår i implementeringsforløbet skal den skaffes? Hvordan kan man monitorere hyppigheden af subjektive
symptomer, som lægeverdenen ikke umiddelbart kan forklare? Hvilken rolle spiller
(sociale) medier, psykosociale omstændigheder og tilfældigt tidsmæssigt sammenfald
af sygdom og vaccination?
Arrangør: ”Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode” (www.DSMFEM.dk).
Bestyrelsesmedlemmer tæller bl.a. professor og formand for Etisk Råd Gorm Greisen,
overlæge ved det Nordiske Cochrane Center Karsten Juhl Jørgensen og filosof Peter Rossel.
Paneldeltagere:
Anders Hviid, seniorforsker, Statens Serum Institut
Peter La Cour, leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, København
Rebecca Chandler, forsker ved WHO’s Uppsala Monitoring Center
Kim Varming, ledende overlæge, klinisk immunologisk afdeling, Aalborg Sygehus
Jesper Mehlsen, overlæge, Synkopecentret, Frederiksberg Hospital
Tid og Sted: Rigshospitalets Auditorium 1, 24. november 2016 kl. 17.00 – 20.00. Arrangementet er åbent for alle, og er blevet annonceret hos Region Hovedstaden, i de faglige
selskaber for gynækologer, børnelæger, psykiatere og praktiserende læger, samt på
universitetsstudierne Folkesundshedsvidenskab og Medicin på Københavns Universitet.
Både TV-journalister og avis-journalister med interesse i emnet er desuden inviteret til
at overvære arrangementet.

Forskningsår/semester inden for simulationsbaseret træning af
otoskopi
Om projektet
Otoskopi er en visuel undersøgelse af øregangen og trommehinden og en væsentlig
klinisk procedure, der skal kunne beherskes af alle læger, til diagnostik af en lang række
hyppige tilstande i øret og mellemøret. Otoskopi er et håndgreb der kræver gentagen
træning og erhvervelse af systematik i undersøgelsen, så vigtige fund ikke overses. En
nyudviklet otoskopisimulator gør det muligt at observere ikke blot håndteringen af
otoskopet men også teste om øregang og trommehinde visualiseres systematisk og om
forskellig patologi identificeres.
Formålet med projektet er udvikle, validere og implementere evidensbaseret simulationsbaseret træning i systematisk otoskopi med gentagen træning og feedback til der opnås
det nødvendige kompetenceniveau. Til at opnå dette skal der bl.a. udvikles et kompetencevurderingsredskab på et evidensbaseret grundlag og et tilhørende træningsprogram
til systematisk kompetenceudvikling.
Du vil som forskningsårsstuderende på projektet være med til at udvikle og forske i simulationsbaseret træning af otoskopi med udgangspunkt i denne nye simulator. Du vil få
praktisk erfaring med dataindsamling og forskellig forskningsmetodologi.
Vi forventer at du har interesse inden for øre-, næse- og halssygdomme, medicinsk uddannelse og simulation, og har lyst til at være en aktiv del af et projekt som du selv får
stor indflydelse på. Vi har højt til loftet og der er plads til stor fleksibilitet i projektet men
vi forventer at du i gennemsnit arbejder 37 timer/uge på projektet.
Vi kan tilbyde dig et projekt hvor din løn er finansieret (10.000 kr./måned), hvor der vil være
stor mulighed for at præsentere på relevante konferencer og hvor vi forventer mindst en
videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.
Vi søger en studerende til forskningsår eller forskningssemester med forventet varighed
af projektet på 6–12 måneder alt efter hvordan vi sammen med dig tilpasser projektet. Vi
forventer at projektet starter februar 2017.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på stevenarild@gmail.com.
Om forskningsgruppen
Simulationscenteret ved Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
og Øre-, næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet, har gennem flere år haft et tæt
samarbejde omkring udvikling og forskning i simulationstræning inden for øre-, næseog halsspecialet. Begge afdelinger er særdeles forskningsaktive og har samlet mere end
>100 publikationer i 2015 og mere end 20 ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende
tilknyttet.
Projektansvarlige
Steven Andersen, læge, ph.d.
Postdoc ved Simulationscenter Rigshospitalet, Copenhagen Academy for Medical
Education and Simulation (CAMES) & Øre-, næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet.
stevenarild@gmail.com
Jacob Melchiors, afdelingslæge, klinisk lektor
Ph.d.-studerende ved Simulationscenter Rigshospitalet, Copenhagen Academy for Medical
Education and Simulation (CAMES) & Øre-, næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet.
jacob.melchiors@gmail.com
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning og CV til stevenarild@gmail.com senest 28/11 kl. 12. Der vil blive
afholdt samtaler efter aftale.

Har du interesse for radiologi?
Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke
radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde
i Aarhus 25.-27.-januar 2017. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag
1 og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Hvem kan søge:
Krav:		
		
		
		

Medicinstuderende med interesse for radiologi
Du har interesse for radiologi og sender en motiveret
ansøgning om hvorfor vi skal vælge dig.
Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores
hjemmeside eller kommer i vores medlemsblad

Ansøgning sendes til:
Frist:		
Antal legater:

sekr@drs.dk
1. december
8 legater fordelt på landets 4 universiteter

Se mere om Årsmødet på http://2017.drs-aarsmoede.dk/
Se mere om Dansk Radiologisk Selskab på www.drs.dk
Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab
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EKSTRAKURSUS I
ORTOPÆDKIRGUGI
PÅ MIT.FADL.DK

RESTKURSER
Der bliver afholdt endnu et kursus
i Ortopædkirugi- og skadestue
inden jul.
Den 6-7 December 2016
kl.16.30-20.30
TILMELD DIG PÅ MIT.FADL.DK

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING
Vidste du, at du som noget nyt får en
gratis lægeansvarsforsikring, når du
er medlem af FADL?

Det er Lægeforeningen og FADL, der
tilbyder forsikringen som led i
samarbejdet mellem foreningerne.

Forsikringen dækker dig, hvis du
bliver gjort ansvarlig for lægelig
rådgivning eller behandling, og den
dækker både i din fritid og i dit
arbejde som FADL-vagt.

Du kan læse mere om forsikringen på
fadl.dk/laegeansvar

UGESKRIFT FOR LÆGER
Kom forbi FADL huset og få en særudgave af Ugeskrift for Læger.

Der er bl.a. en artikel af tidligere formand
Thomas Svare Ehlers.

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
www.fadlvagt.dk
Tlf 35 37 88 00
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Vagtbureauet ”går live” med
Sundhedsplatformen
Kære FADL-vagt

Hvis du skulle have spørgsmål vedrørende din
certificering som FADL-vagt i
Sundhedsplatformen, er du altid velkommen til
at kontakte os på akkreditering@fadl.dk

Den næste store milepæl for
Sundhedsplatformen ligger fast. Platformen
rulles ud på Rigshospitalet (Blegdamsvej og
Glostrupmatriklen) natten til den 5. november
2016, hvorved Sundhedsplatformen følger
den oprindelige tidsplan, hvor Herlev og
Gentofte hospitaler allerede har benyttet
Sundhedsplatformen siden den 21. maj.

Ledige stillinger

FADL-vagten bliver nu også en del af
Sundhedsplatformen, og Vagtbureauet er
allerede gået ”live”.

Hold 1622 STIK Rigshospitalet
Stikkerhold 1622 RH søger 3 nye medlemmer
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist 15-11-2016

FADLs Vagtbureau har sammen med Region
Hovedstaden sammensat et forløb, hvor du som
FADL-vagt vil blive certificeret til at bruge
Sundhedsplatformen ved at gennemføre et
e-learningskursus i regionens Kursusportal.
Kurset tager ca. to timer at gennemføre og kan
også tages ”i bidder”, da der er flere delelementer
i forløbet. E-learningkurset kan gennemføres på
pc, mac, tablet og smartphone.

Mange venlige hilsner
Vagtbureauet

Hold 1510 LSV Komm. institutioner
FADLvagter til Sundhedsplatformen - Læring og Implementering
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist 15-11-2016
Hold 7701 LV Rigshospitalet
LÆGEVIKARHOLD 7701
Thoraxkirurgisk Klinik RT - RIGSHOSPITALET
Krav bestået SPV-kursus, 200 SPV-timer, 0 VT-timer
Ansøgningsfrist 17-11-2016

Se mere på www.fadlvagt.dk

På din vagtprofil under fanen AKKREDITERING
kan du nu finde dit brugernavn til Kursusportalen
samt vejledning og hjælp til, hvordan du logger
dig ind første gang, og hvordan du tilmelder dig
e-learningskurset til Sundhedsplatformen for
FADL-vagter.
Vi håber, at du inden den 7. dec 2016 vil gå ind
på Kursusportalen og tage dette
e-learningskursus, da det herefter vil blive et
krav for at kunne tage vagter på de hospitaler,
hvor Sundhedsplatformen er implementeret.
Hvis du er på et FADL vagthold, vil du også blive
informeret af din holdleder om
Sundhedsplatformen og hvis du er på et af de
aktuelle SPV-uddannelses hold, vil du ligeledes
også blive informeret direkte.

Vagtafdelingen
Tlf. 35 37 88 00, tast 1
Alle dage døgnet rundt,
dog kun akutte opkald fra kl.22.
Bogholderiet
35 37 88 00, tast 2
Man-fre: kl.9 - 12 og
kl.12.30 - 14
Receptionen
Kun personlig henvendelse
Man - tors: kl.8 - 17
Fre:
kl.8 - 14
Kursusafdeling
Tlf. 35 37 88 00, tast 3
Man - tors: kl 8.30 - 12 og
kl.12.30 - 15
Fre:
lukket
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BLIV UDDANNET SEXPERT hos Sexekspressen!
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!

SPLAS inviterer til:
		
BRANDSÅRSKIRURGI-KURSUS
Hvis du vil være knivskarp tilplastikkirurgi eller gerne vil have det ultimative udbytte af
et avanceret suturkursus, så meld dig til dette semesters populære
BRANDSÅRSKURSUS, der foregår Mandag d 28/11.
Der undervises af læger med meget erfaring fra Rigshospitalets brandsårskirurgiske afdeling! De er super dygtige, og de vil gør dig fantastisk god til at håndtere færdighederne
i kurset.

BLIV UDDANNET på vores Actiondag:
LØRDAG D. 19. NOVEMBER KL. 09.30
i Studenterhuset på Panum, event på Facebook: Sexekspressen KBH's Actiondag.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
Kom også forbi til vores næste MÅNEDSMØDE:
TORSDAG D. 1. DECEMBER 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.

Du får undervisning i ALT hvad der er værd at vide om brandsår, og hvordan behandlingen
udføres kirurgisk. På operationsstuen prøver man kræfter med at lave et delhudstransplantat vha. et dermatom (et kirurgisk redskab), der så kan transplanteres på et induceret
brandsår på grise!
Vi lægger ud med en smule teoretisk undervisning i håndteringen af diverse redskaber og
den nødvendige fremgangsmetode, hvorefter man selv får mulighed for at prøve kræfter
af med brandsår på grisene.
Det er en fordel at have haft et suturkursus før dette kursus, men det er ikke
et krav.
Billetsalg åbner kl. 16, d 21/11!
Der er 8 billetter til salg, så det handler om at være hurtig på tasterne, hvis man
gerne vil med!
Kurset løber af stablen i Eksperimentel Medicin på Panum mandag, d 28/11!
Afhentningen af deltagere foregår foran receptionen ved indgangen kl. 16.00 sharp!
AVANCERET SUTUR - KURSUS
SÅ er det absolut sidste chance til at være med på et fedt sutur-kursus dette semester!
Meld dig til dette semesters populære avanceret sutur-kursus, der foregår Torsdag d 8/12.
Der undervises af en læge med meget erfaring fra Rigshospitalets plastikkirurgiske afdeling! Hun er super dygtig, og vi vil hjælpe til, og gøre dig fantastisk god til at håndtere
suturredskaber!
Du får erfaring med og lærer om gentofte-, intradermal-, locked stitch- (dvs. fortløbende,
men låst teknik) og madrassuturer!
Vi håber og ønsker selvfølgelig, at I melder Jer til og får lidt lækkerier til ganen og en varm
kop kaffe i vinterkulden samtidig med, at I bliver dygtigere til og klogere på plastikkirurgi!
Billetsalg åbner kl. 16, d 1/12!
Der er 20 ledige pladser!
Kurset løber af stablen torsdag, d 8/12 i lokale 31.01.60a!
Vi glæder os til at se dig,
SPLAS.

Åbningstider for Mikroskopisk Studiesal
Emne samt tidspunktStudiesal
for
Demonstrator
Åbningstider for Mikroskopisk

November

gennemgang(e)
tidspunkt for
8.November
17.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18 Emne
Ingensamt
emnegennemgang
9.
8.
16.
9.

17.

16.

21.

17.

22.

21.

23.

22.

24.

23.

28.

24.
28.

17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
17.00 –– 21.00
og 15.2.18
17.00
19.00i i15.2.10
auditorium
29.1.30
19.00
21.00i iauditorium
15.2.10 og29.1.30
15.2.18
17.00 –– 19.00
17.00
22.00i i15.2.10
15.2.10ogog15.2.18
15.2.18
19.00 –– 21.00

Muskelvæv: 17.30 – ca. 18.30
gennemgang(e)
+ 19.30 – ca. 20.30

Ingen
emnegennemgang
Blodkar:
17.30 – ca. 18.30

+ 19.30 – 17.30
ca. 20.30
Muskelvæv:
– ca. 18.30
+ 19.30
ca. 20.30
Ingen–emnegennemgang
17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30 Blodkar: 17.30 – ca. 18.30
17.00 – 20.00 i auditorium 29.1.30 Nervevæv: 17.30 – ca. 18.30
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
+ 19.30 – ca. 20.30
20.00
– 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
Bindevæv 19.00 – ca. 20.00
17.00 – 22.00 i 15.2.10 og 15.2.18
Ingen emnegennemgang
16.00 – 18.00 i auditorium 29.1.32
17.00 –– 20.00
18.00
20.00i iauditorium
15.2.10 og29.1.30
15.2.18
20.00 –– 21.00
og 15.2.18
17.00
19.00i i15.2.10
auditorium
29.1.30
16.00
–
18.00
i
auditorium
29.1.32
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
18.00 – 20.00 i 15.2.10 og 15.2.18
18.00 – 20.00 i auditorium 29.1.30
17.00 – 19.00 i auditorium 29.1.30
20.00 – 22.00 i 15.2.10 og 15.2.18
19.00 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
Eksamen, 2. semester
18.00 – 20.00 i auditorium 29.1.30
20.00 – 22.00 i 15.2.10 og 15.2.18
Eksamen, 2. semester

Knogledannelse: 16.30 – ca. 17.30

Demonstrator
Jakob Bank Kodal
Jakob Bank Kodal
JakobJakob
Bank Kodal
Bank Kodal
Jakob Bank Kodal

Jakob Bank Kodal

Jakob Bank Kodal

Thomas Hadberg Lynge

Jakob Bank Kodal

Thomas Hadberg Lynge

Nervevæv:
– ca. 18.30
Thomas Hadberg Lynge
+ 18.30 17.30
– ca. 19.30
Bindevæv
19.00
– ca.
20.00
Kirtelvæv
17.30
– ca.
18.30
Thomas Hadberg Lynge
Knogledannelse:
16.30
–
ca.
17.30
Thomas Hadberg Lynge
+ 19.30 – ca. 20.30
+ 18.30 – ca. 19.30
Bloddannelse og knoglemarv 18.30 – ca.
Thomas Hadberg Lynge
Kirtelvæv 17.30 – ca. 18.30
Thomas Hadberg Lynge
19.30 + 20.30-21.30
+ 19.30 – ca. 20.30
Bloddannelse og knoglemarv 18.30 – ca.
Thomas Hadberg Lynge
19.30 + 20.30-21.30

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi.
Vi har opsat
spotprøver
i form
af billeder,på
så 2.
dusemester
kan testeom
dine
færdigheder.
Mikroskopisk
Studiesal
er et tilbud
til studerende
hjælp
til histologi.
Vi håber, du vil benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker eller få
Vi har opsat
i formMedbring
af billeder,din
så du
kan testeog
dine
færdigheder.
afklaret spørgsmål
hosspotprøver
demonstrator.
computer
få hjælp
til tolkning af VirmikVi håber,
du vil benytte
disse
som afsætfor
til at
diskutereaf
emnerne
med din
eller få
præparater.
Der
er mulighed
benyttelse
mikroskoper
forlæsemakker
interesserede.
afklaret spørgsmål hos demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til tolkning af VirmikOp til eksamen
sætter
på specifikke,
udvalgte
emner, som
har voldt
præparater.
Dervierfokus
mulighed
for benyttelse
af mikroskoper
forerfaringsmæssigt
interesserede.

vanskeligheder. 6 dage vil der være en kort gennemgang af disse emner. På grund af stor

Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke, udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har voldt
efterspørgsel og
derafvilfølgende
har vi reserveret
et auditorium
i nogle
vanskeligheder.
6 dage
der være pladsmangel
en kort gennemgang
af disse emner.
På grund af
stor af
åbningstimerne
og nogle
dage
afholdes
samme gennemgang
2 gange.
Hvis der iernogle
pladsmangel
eller
efterspørgsel
og deraf
følgende
pladsmangel
har vi reserveret
et auditorium
af
du
er
forhindret
en
dag,
hvor
der
gennemgås
et
emne,
er
du
altid
velkommen
til
at
få
demonstrator
åbningstimerne og nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange. Hvis der er pladsmangel
eller
til
at
gennemgå
dele
af
emnet
i
den
øvrige
åbningstid.
du er forhindret en dag, hvor der gennemgås et emne, er du altid velkommen til at få demonstrator
til at gennemgå dele af emnet i den øvrige åbningstid.

SØHNKS

Temaaften om flygtningekrisen med SAMS

Hele SØHNKS vil gerne sige tak for en super
fed 69-bar, og tak alle jer, der kom forbi vores
bar! Som altid er det en kæmpe fornøjelse at
feste med jer.

Vil du gerne vide, hvordan du som (kommende) læge kan bidrage med din faglighed
når verdens kriser banker på døren? SAMS inviterer til en temaaften med fokus på flygtningekrise, frivillighed og fokus på hvad du kan gøre som læge. Vi får besøg af Maja Holt
Højgaard, Heidi Kruse, Hannelouise Kissow og Simon Ruben Hansen, der alle 3 har været
aktive indenfor dette emne.

Den 3. november havde SØHNKS generalforsamling, hvor bestyrelsen for det kommende foreningsår, blev valgt. Dermed vil
den afgående bestyrelse gerne takke for et
fantastisk år i SØHNKS, såvel som den nye
bestyrelse gerne vil byde velkommen til et år fyldt med spændende, hyggelige og sociale
arrangementer i det øre-, næse-, halskirurgiske tegn.
Allerede den 7. december afholder SØHNKS hands-on kursus i ”Hoved-, hals- og plastikkirurgi”, hvor vi fjerner spyt- og skjoldbruskkirtler på grise. Eventet findes på Facebook,
og er med deltagerbegrænsning – så kom hellere ud af starthullerne!
Næste SØHNKS-møde bliver til julehygge den 6. december kl. 17.00-18.30 i vores
lokaler i studenterhuset, hvor alle er meget velkommen.

Maja var med til at starte gruppen "Venligboerne - sundhedspersonale" som en reaktion
på den store mængde af flygtninge der kom til Danmark i løbet af 2015, Heidi er frivillig i
Amnesty Internationals lægegruppe, og arbejder med torturofre, Hannelouise har 2 gange
rejst til Grækenland for at hjælpe med flygtningesituationen der og Simon arbejder som
lægevikar på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i Region H, hvor han også har
skrevet bacheloropgave.
Så hvis dette har fanget din interesse så tag fat i din læsemakker og læg vejen forbi
lokale42.0.01 d. 24.11.2016 kl. 17-19:30. Vi håber på at se rigtig mange, og man behøver
ikke være medlem af SAMS for at deltage.
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Kommende arrangementer i AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende.

Av, det gør ondt!
Foredrag om smerte samt hovedpine v/ FORNIKS

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale.
Hold øje med vores facebookside hvor vi løbende vil poste efterårets
arrangementer.

Alle har oplevet smerte – men hvad adskiller psykisk og fysisk smerte? Hvordan
håndterer vi selv smerte, og hvordan håndterer vi vores fremtidige patienters
smerte?

Her er efterårets kommende arrangementer og kurser:
Fredag den 25. November - Ekko-kardiografi kursus
Tilmeldingen er nu åben. Se Facebook event! Husk kurset er kun for
AKS medlemmer.
Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på
Gentofte hospital i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik
mulighed for hands-on erfaring.
Kurset afholden fredag den 25. November fra kl 16:30 til 20 på Gentofte
hospital i ”Hjertemedicinsk forskning 2”, opgang 8, 3. Sal th.
For at maksimerer hands-on tid, er der kun plads til 15 deltagere på
kurset. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Kurset kræver
medlemskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for
Studerende" for indmeldelse.

I FORNIKS har vi fået anæstesiologThomas Peter Enggaard, neurolog Henrik
Winther Schytz samt neuropsykologTrine Zimmer til at komme og fortælle os om
smerte, samt hvordan de hver især arbejder med det i hverdagen.
Det fulde program kan du finde på Facebook.
Har du lyst til at blive klogere på området, så ta’ din læsemakker under armen
og kom forbi!
Dato: 23. november 2016
Tidpunkt: 17.15 – 19.00
Sted: Haderup Auditoriet
Det vil selvfølgelig være kaffe og snacks!
Vi glæder os til at se jer!
/FORNIKS

Tirsdag den 6. Decemberkl 16-19 - Kursus i Praktisk Kardiologi.

Kongres for Medicinsk Studenterforskning

Dette kursus i praktisk kardiologi er for studerende der har lyst til at vide mere om akutte
tilstande og behandling af disse. Kurset vil bestå af en gennemgang af AKS, hjertesvigt
og farlige arytmier, således yderst eksamensrelevant for både 7., 8. og 9. semester, samt
andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
Kurset afholdes tirsdag den 6. December kl 16-19 i lokale 41.0.01 i pavillonen på Panum.
Lokale oplyses senere. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook

Alle sundhedsvidenskabelige studerende, der er forskningsaktive, er indbudt til Kongres
for Medicinsk Studenterforskning, der tilbyder en unik mulighed for at øve sine præsentationsfærdigheder i et professionelt miljø.
Kongressen afholdes d. 16-19. marts 2017 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Kongressen har hvert år ca. 130 deltagere, der repræsenterer alle landets
sundhedsvidenskabelige fakulteter.
Tilmeldingen er åben fra 15. november til 1. december 2016.

Intro til Hjerte Lunge –Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus.
I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer
godt på, til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum, ved jeres første eksamen her på Panum.
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke
medlemsskab.
Onsdag den 4. Januar kl 17-20. EKG I - Lær at tolke et EKG!
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i
klinikken. Dette kursus gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant for
blandt andet 4. Semester og 7. Semester. Kurset afholdes onsdag den 4. Januar kl 17-20i
lokale 42.0.01 i pavilion. Kurset kræver medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook
Tirsdag den 10. Januar kl 17-20. EKG II– Kursus i avanceret EKG tolkning.
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige
patologiske EKG'er og er således yderst eksamensrelevant for
både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!Kurset afholdes torsdag den
10. Januar kl 17-20 i lokale 41.0.01 i pavilion. Kurset kræver
medlemsskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv
Kardiologi for Studerende" for indmeldelse.
Se event på Facebook
Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS
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Hvorfor deltage i Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2017?
- Mulighed for at præsentere sin forskning ved en af de 7 orale sessioner eller 6 poster
sessioner.
- Struktureret feedback til hver enkelt videnskabelige præsentation fra erfarne
chairmen.
- Præmier til den bedste præsentation i hver session
- Foredrag fra landets førende forskere
- Paneldebat, som i år fokuserer på sammenspillet mellem forsker og industri.
- Rig mulighed for networking i et godt socialt miljø, som slutter af med et brag af en
gallamiddag og fest.
Deltagelse er efter ”først-til-mølle” princippet, men fordelingen blandt orale- og poster
sessioner prioriteres efter præsentation af endelige resultater.
Tilmeldingen er åben fra 15. november til 1. december 2016. Prisen for alt dette er 3000
kroner, som inkluderer både deltagelse, overnatning, forplejning og transport til og fra
kongresstedet.
Lyder dette som noget for jeres forskningsgruppe kan I se tilmeldingsproceduren på
www.studenterforskning.dk eller find os på facebook under Selskab for Medicinsk
Studenterforskning.

Kunne du tænke dig en mentor på næste semester?
Så kan du nu få en reminder, når Pusterummet igen åbner for tilmelding til mentorordningen på næste semester.
Tanken bag mentorordningen
I Pusterummet fokuserer vi overordnet på at forbedre trivslen,
studiemiljøet og sammenholdet samt forebygge stress blandt
studerende. 47 % af de studerende på SUND oplever fysiske
stress-symptomer i dagligdagen, mens hele 70 % oplever det
op til eksamen. Og selvom det er veldokumenteret, er det
stadig tabuiseret at føle sig stresset, presset eller have andre
udfordringer på studiet. Gennem Pusterummets mentorordning vil vi derfor gerne italesætte de udfordringer, som mange studerende oplever under
studiet, og skabe et studiemiljø der er mindre præget af konkurrence og pres og mere
præget af fællesskab og sparring på tværs af hold og semestre. I mentorgruppen får du
et frirum, hvor man kan tale om alt og intet, udfordringer og interesser - med mere fokus
på det sociale og mindre fokus på det faglige.
Klik her, hvis du vil have en reminder, når du kan søge om at få en mentor:
www.pusterummet-sund.dk/mentor/blivmentee.html
Klik her, hvis du vil have en reminder, når du kan søge om at blive uddannet mentor:
www.pusterummet-sund.dk/mentor/blivmentor.html
Vil du gerne læse mere om mentorordningen og Pusterummet, så kig her:
www.pusterummet-sund.dk
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Kære medicinstuderende på Københavns Universitet
med interesse i onkologi
Her er den unikke mulighed for at komme og være med til opstarten af en helt ny basisgruppe! Alle, der har lyst til at være med til at planlægge nogle spændende arrangementer
eller bare gerne vil snuse lidt til onkologifaget, skal være mere end velkomne.
I den forbindelse indkaldes der til stiftende generalforsamling i Onkologisk Selskab for
Medicinstuderende (OSM) København, som afholdes mandag d. 28. november 2016 kl.
17.00. Nærmere information om lokale på Panum følger.
Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent og referent
2. Registrering af fremmødte
3. Præsentation af tankerne bag foreningen
4. Forslag til samt afstemning om vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
6. Forslag til budget og kontingent
7. Valg af bestyrelse
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Minimum to bestyrelsesmedlemmer
e. Evt. suppleanter
8. Eventuelt
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Den konstituerede bestyrelse i OSM København

SÆT KRYDS I KALENDEREN LØRDAG D. 3. DECEMEBER,
hvor GO og PUCholder julefrokost!
Vi sørger for mad og underholdning - så du skal bare møde op! Mere info inden længe!
Vi glæder os til at se jer alle sammen!
HOHOHO/ Glædelig jul fra julefestudvalget!

Nyheder og arrangementer
i Exchange og Research
Exchange i København
Tirsdag den 15. november - Ansøgningsfrist:
Vil du 4 uger til Japan, Canada, Ghana eller Peru i 2017/8 for at forske eller opleve sundhedsvæsenet via en klinisk afdeling? Nu har du muligheden med Exchange og Research Exchange! Tjek hjemmesiderne ud for mere information om lande og ansøgningsprocedure.
http://imcc.dk/aktiviteter/exchange/exchange-landeliste-2015-16/
http://imcc.dk/aktiviteter/research-exchange/forskningsophold-med-research-exchange/
Deadline for ansøgning er tirsdag den 15. November kl. 23.59.
Tirsdag den 6. december - Julehygge:
Har du lyst til at vide mere om, hvad vi går og laver i Exchange og Research Exchange?
Så er den 6. Dec. en oplagt mulighed! Vi planlægger de sidste detaljer for vores to udvekslingsstuderende, der kommer til København i Januar. Desuden skruer vi op for JUL
og hygger med æbleskiver. Så tag en velfortjent pause fra eksamenslæsningen og kom
i julestemning med Exchange og Research Exchange tirsdag den 6. December kl. 17.15
i Studenterhuset ved Panum.
Januar - Velkommen til Daniella & Felipe:
Har du lyst til at udvide dit internationale netværk? Daniella er medicinstuderende fra
Chile og skal opleve, hvordan det danske sundhedsværen fungerer i 4 uger 01.01.2017 29.01.2017. Felipe er også medicinstudere og han er i København i perioden 29.01.2017
- 26.02.2017. Har du lyst til at byde en af dem velkommen og vise vej til deres hospitalsafdeling? Eller vise dem dine yndlingssteder i København? Så kontakt: buddy.
exchangecph@gmail.com
Ud over at lære Daniella eller Felipe at kende, kan du tjene 2300 kr, hvis de må sove på
din sofa. Hvis du er på ferie i januar, kan du tjene samme beløb, hvis du udlejer din/dit
lejlighed/værelse. Interesseret? Så skriv til bolig.exchange.copenhagen@gmail.com
Vi håber på at se dig
Exchange og Research Exchange

Første sne er faldet og Bamserne og SundKrop nærmer
sig julen!
Bamse Hospitalet siger tak til bamselægerne, der hjalp til BamseHospitalet på Panum, og
håber i har lyst til at være med igen!
I er også mere end velkomne til at deltage i vores Sund Krop arrangementer! Hvis du
måske er interesseret i at arbejde, og lege, lidt mere fagligt med ældre børn, så kunne
det måske været noget for dig!
Næste sundkrop arrangement er d 23 november, på Sortedamsskolen – vi kunne godt
bruge et par hjælpende hænder.
I anledning af at sneen faldt, blev vi i rigtig jule humør! Vi har derfor nu lavet invitation til
julefrokost med Bamse Hospitalet og Sund Krop!
Sæt et stort kryds i kalenderen d. 3. December og find begivenheden, og andre relevante
ting, på vores facebook side: Bamsehospitalet &SundKrop, København.
Vi håber at se jer – både til vores arrangementer men også til vores julefrokost!
Store bamsekram
Styregruppen

KOM TIL FOREDRAG OM PRÆMATURITET OG PRÆTERM
FØDSEL I MORGEN – TIRSDAG d. 15. NOVEMBER!
GO og PIPPI inviterer til et spændende foredrag om præterm fødsel og præmaturitet. Vi
får besøg af to eksperter inden for området,
nemlig Gorm Greisen, professor i pædiatri
og formand for Etisk Råd og Morten Hedegaard, obstetriker og klinikchef på Obstetrisk
afdeling, RH, der vil fortælle os hvad præterm
fødsel og præmaturitet er, og hvilke dilemmaer det kan medføre i den kliniske hverdag.
Der er lagt op til spørgsmål og diskussion, så
tøv endelig ikke med at komme på banen!
Alle er velkomne, og vi GLÆDER os til at se Jer! Der vil være varm kaffe og noget lækkert
til ganen efter en lang dag på Panum.
Oplægget foregår på Panum, den 15. november kl. 16.30 til 18.30 i lokale 29.01.30
Knus, kram og de bedste hilsner fra GO og PIPPI
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MOK goes JUL
Du har måske undret dig over det meget pludseligt indsættende jule-tema i dene udgave af MOK. ...eller måske
har du ikke. Sig mig – læser du overhovedet hvad der står inde i bladet, eller er du sådan en pseudo-læser, der kun
tager bladet med dig til forelæsning eller ned i klubben fordi du ved det ser sejt ud? Either way – så har MOK altså
iklædt sig julejakken og iiih hvor vi nyder at have den på.
På disse til juleformålet allokerede sider, kan du rigtigt komme i julestemning – for tænk dig! Der er nu under halvanden måned til jul!! De juledeste julehilsner fra MOK redaktionen. <3

TEGN EN JULEMAND
I TRE ENKLE TRIN
Her er et jule-digt,
som vi påredaktionen
har meget kær.

2
1

3

MOKs juleguide til tv-serier!!
Hvert eneste år, når vi nærmer os julen, kommer der den ene liste efter den anden, over
julefilm man bør få set i december... På MOK ved vi godt, at der kun findes TRE julefilm; Die
Hard, The Nightmare Before Christmas og Star Wars Holiday Special!

Julemandens rensdyr
De har bjælder på
Og klokkerne de ringer over land og by
Jul-land og Sjælland og Fyn
Øerne over Bornholm
Julen kommer til hvert lille hjem
Alle juler – for nu det jul igen
Jul igen
Lillemor i køkkenet
Sovsen den er tom
Men brændevinen brænder
Kærligheden OP/NOK
Jul-land og Sjælland og Fyn
Øerne over Bornholm
Julen kommer til hvert lille hjem
Alle juler – for nu det jul igen
Jul igen

Derfor har vi på MOK valgt i stedet, at high-lighte nogle af de mange gode "Christmas
Specials" der er af forskellige tv-serier! Nedenfor ses vores liste over favoritafsnit af tv-serier,
man bør se op til jul! Vi har forsøgt at knytte et par kommentarer til hvert enkelt afsnit
Family Guy - Road to the North Pole
Helt igennem fantastisk afsnit, hvor vi følger Stewie og Brians jagt på
Julemanden hele vejen til Nordpolen! Ren julehygge!
South Park - Mr. Hankey, The Christmas Poo
Et helt juleafsnit, som handler om en talende lort - What's not to like?!
Hvis ikke man allerede har set det, er man gået glip
af noget i sit liv.
South Park - Woodland Critter Christmas
Endnu et juleafsnit fra South Park. Her læser Cartman et fantastisk
juleeventyr højt i klassen. Stan er hovedpersonen i juleeventyret,
og hjælper skovens små dyr med at holde den jul de ønsker!
Fantastisk hyggeligt juleafsnit!
Scrubs - My Own Personal Jesus
Et rigtigt dejligt afsnit af Scrubs, centreret omkring kirurgen,
som har mistet sin tro på gud. Man får lov at se juleaften fra en læge på
vagts perspektiv! Derudover er der noget religiøst halløj!
Community - Regional Holiday Music
Glee-klubben på Greendale må melde afbud til den regionale julesangkonkurence, efter de er kommet ud for en ulykke!! Derfor må den gæve læsegruppe træde til! Hvis ikke man kender serien, så er afsnittet om ikke andet værd
at se, alene for at opleve Annies sang "Teach me how to understand Christmas".

Hermed er MOKs (meget hurtigt lavede) liste over geniale juleafsnit blevet
videreleveret! Se at komme i gang, inden det bliver jul!
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MOK bringer i dette julenummer en opskrift på brunkager! Vi har fået lov at bringe en opskrift, skrevet af selveste Sune
fra Den Store Bagedyst (WOOOHOOO!!)!
Sune er, som alle ved, en meget teknisk dygtig bager, som har brugt hovedparten af sit liv i et laboratorie. Dette bærer
opskriften en hel del præg af, men frygt ej, MOK forsøger at oversætte det til lægmandstermer for den jævne bagerjomfru! Glæd jer til ægte Bagedyst Brunkager!!

Det skal du bruge:
•
200,0 g smør
•
150,0 g C6H14O7 (sirup, red.)
•
75,0 g C12H22O11 (brun farin, red.)
•
125,0 g C6H12O6 (sukker, red.)
•
5,0 g homogeniseret (stødt, red.) nellike
•
5,0 g homogeniseret (stødt, red.) allehånde
•
5,0 g homogeniseret(stødt, red.) kanel
•
5,0 g potaske udtitreret i 30 ml H2O (vand, red.)
•
40,0 g sekventerede (hakkede, red.) mandler
•
15 g fint granuleret (revet, red.) appelsinskal fra
økologisk appelsin
•
400,0 g hvedemel

Sådan gør du:

Nedbryd (smelt, red.) smør, C6H14O7, C12H22O11 og C6H12O6 forsigtigt i en smeltedigel (gryde), indtil det bliver 318,15 ⁰K. Kom nelliker, allehånde og kanel ned
i det opløste medium og centrifugér til komplet blanding er opnået. Centrifugér melet i kagemediet sammen med potaske, H2O, mandlerne og appelsinskal – og
centrifugér og bearbejd det hele sammen til en homogen masse uden at bearbejde for meget. Formkagemediet til en cylimder med en diameter på nøjagtigt
5,00 cm. Pak kagemediet ind i polyethylengummimaskering (husholdningsfilm, red.), og placér den i laboratoriekvalitetskølemedie (køleskabet, red.) i nøjagtigt 2
timer 31 minutter og 54,5 sekunder ved 193,15 ⁰K, eller 278,15 ⁰K i nøjagtigt 1 time. Herefter udskæres kagemediet i snit á 2,5 mm, og placeres på en stålplade med
bagepapir (bagepapir, red.). Opvarm kagemediet ved 473,15 °K, indtil de er perfekte i farve, hvilket tager nøjagtigt 367 sekunder.
Efterfølgende præsenteres kagerne for Blomsterberg, og umiddelbart i forlængelse heraf, kan der grines lidt af tude-Louise og spørge ind til Jespers fertilitet.

HVAD GØR DU TIL JUL
HVIS ALT, DU SKAL LAVE MAD
AF, ER UDSOLGT?

HVAD SKAL DU GØRE TIL JUL
HVIS ALT, DU PLEJER AT FEJRE
VED JULEN, BLIVER ULOVLIGT?

Julemenuen:

Juletæsk

Rødkål

Juletraditionerne:
-> Et godt slag juletæsk kan man aldrig komme udenom.

		
		

-> Læg et Icebergsalathoved i blød i Rose’s grenadine og blue 		
curacao (rød + blå = lilla)

Julegudstjeneste

		
		
		
		

-> Trafikdræb en pony fra det nærmeste ridecenter
/pløk en ringdue fra nært hold, når den spiser korn fra din hånd
(obs. Skulle du ramme din egen hånd, kan den også bruges i 		
julemenuen)

Disney's Juleshow

		
		

-> Udtræk ammoniak fra griseafføring, bland det med karamel
og en spand vand ophentet fra et nærliggende vandland.

		
		
		

-> Brug bare tuberaceae magnatum = hvide trøfler, opsnuset af
et italiensk trøffelsvin, som du jo kan købe med hjem, hvis du 		
ikke kan lide hest eller due.

		
		

-> Perlebyg a la mælk fra gynækomastøse mænd sat i vand-		
drivende behandling.

		
		
		
		

-> Find én af dine bekendte, der lider af podagra og stjæl hans
beholdning af kirsebærsaft, som han helt sikkert gemmer i sit 		
medicinskab. For at få meget sovs, kan du blande det op med 		
natron (erstatning for mel) og din nye sovsekulør.

Flæskesteg/And

Sovsekulør
Kartofler

Ris a la mande
Kirsebærsovs

Mandler

		
-> Køb 5 små marcipanbrød og skræl chokoladen af, så du
		
kan forme små nøddekugler af indmaden. Bagefter ruller du 		
		
kuglerne i en frituredej af natron og æggehvidestof fra 1 af de
		
12 økologiske strudseæg i bakke, du har importeret fra en
		
farm i Zimbabwe.
(hvis de også driver krybskytteri kan du pifte din juleaften yderligere op; Tænk, 'Great 5')
		Steg dine julemandler i friture..
Hvis det hele går i vasken, så kan du altid fejre julen i Dragon City på Hillerødgade.

-> Prøv en ofringsceremoni i et lokalt forsamlingshus, hvor I 			
fejrer de natur-, ægyptiske, hinduistiske og græske guder, der 			
normalt ikke er vant til at fejre jul.
-> Find nogle gamle optagelser frem fra sommeren '95 på
Mallorca, hvor dine forældre stive i sangria raserede alle øens
grisefester ved at lægge sig på langs i midt i buffetterne med et
æble i munden. De gamle klip kan bruges til at minde jer om
den flæskesteg I har måtte erstatte med trafikdræbt hjort eller
skudt due. (se den alternative julemenu)

Mandelgave

Juletræet

-> Endelig kan det blive afgjort på andet end held; Vinderen er
den, som i længst tid kan holde munden fuld af ris a la mandeerstatning på 'perlebyg og mælk fra gynækomastøse mænd sat
i vanddrivende behandling' og kirsebærsovssubstitut (se den
alternative julemenu igen).
-> Tag et kroketsæt og en rulle grøn gaffatape. Bor et hul i dit 			
trægulv og skru en kroketkølle ned i gulvet, mens du taper
en ekstra kølle ovenpå. Vikl portene om kroketkøllene og
brug de 4 kroketkuglerne som julekugler.

Sang og Dans om Juletræet

Julegaver

-> Prøv og syng inde i dig selv. Ellers kan du og hele familien 			
passende opføre a cappella-versioner af Skrillex og Avicii's 			
kendte julesange. Darude's Christmasstorm er også et hit.
Riverdance. Pas på du ikke rammer dit kroketjuletræ.
-> Af fare for at fysiske gaver også kan vælte dit skrøbelige 			
krokettræ, så prøv i år at give en gave, der er en metafysisk idé.
Forklar modtageren, at din gave minder lidt om idealismen i den
gave-ged, du gav hende sidste år, og som gik til fattige i Afrika.
Hvis hun heller ikke køber den, så fortæl hende, at hendes gave
venter på hende i en parallel verden.
Sig f.eks.: "Er du ikke glad for den gas-grill, jeg har givet til dig i Narnia?"
(obs. det kræver, at du har lyst til at give en gas-grill i gave + det kan være 		
svært at modtage så stor en gave, især hvis man ikke lige ved, hvornår man
skal få brugt den. Også selvom den står i en parallelverden.)
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Krebsen
21. juni - 21. juli
Du tager til hjulefrokost og der sker ikke
af Madame Maier
ret meget for dig til den frokost. Du spiser
lidt for meget lunken leverpåstej og snaver
Efter et par uger uden horoskopers hjælp i kun kopimaskinen. Der er måske ikke nogen
hverdagen, er horoskoperne nu tilbage som kopimaskine.
forudsagt. I denne uge behøver I slet ikke
tænke over hvad der sker, for det hele er Løven
forudbestemt, så der er alligevel ikke noget 22. juli - 22. aug.
I kan gøre ved det.
Fuldmånen har de seneste dage irriteret dig.
Det skyldes, at løvens stjerner ikke passer
Vandmanden
med månens vibrationer.
20. jan. - 18. feb.
Pis og lort, du har det helt fint. Drik nogle øl.
Det bliver en ekstremt nice uge, mest af alt
pga pandekager.
Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Fisken
Du vil have problemer med at koge pasta
19. feb. - 19. marts
i denne uge. Husk at der skal salt i vandet
I forlængelse af det amerikanske valg, får og at det generelt er en dårlig ide at hælde
du en sindssyg trang til at bygge mure. Ikke pastaen i hvis vandet ikke koger. Dit kærbare fysiske mure mellem dig og din læse- lighedsliv er til gengæld for sindssygt, SEX
makker på bib, men også sociale mure - du WILL HAPPEN.
vælger at ignorere din mors opkald 3 gange
i træk. Stop det pjat, siger stjernerne.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Mandarin-sæsonen er begyndt, og du har
Vædderen
en særlig kraft, der fortæller dig, hvilke
20. marts - 19. april
mandariner der er gode. Dine venner elsker
dig for det.

Horoskoper

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du vil have en swaggy tirsdag og onsdag.
Resten af tiden forsøger du bare at overleve
- du ser lækker ud i mens. Skide skorpion
med jeres succes og flotte hår. Tsk.

Tyren
20. april - 20. maj
Du begynder at gå i sko, der har en latterligt
lille hæl. Bare sådan 1-5 cm's spids, stillette- Skytten
hæl. Og så taber du desværre i alt du kaster 22. nov. - 20. dec.
dig ud i. Det går over om tre dage. Cirka.
Efter bagedysten, har du et stort, tomt hul
i dit liv. Det kan ikke fyldes. Lev med det.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Stenbukken
Der vil ske noget magisk for dig i løbet af 21. dec. - 19. jan.
weekenden og dette vil på en eller anden Du har måske fødselsdag omkring jul, og
måde have noget at gøre med Pokemon Go. alle der giver dig jule+fødselsdagsgave
Spiller du stadig? Nej? Kom i gang, siger kombien, skal have et slag i hovedet. Det er
stjernerne.
IKKE okay - du skal have to gaver, okay??

