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BASISGRUPPER

Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Andrea skal til ballet. Held og lykke med din
arabesque, skat!

Fredag
Stetoskopets jubillæumsprogram udkommer!
Hør det på stetoskopet.nu
Studenterklubben holder åbent til 19! Juhuu
fyraftensøller <3

Lørdag
8. semester skal til eksamen. PÅ EN LØRDAG!
HAAAAPPYYY BIIRRSSSDAY NIELS-BJØRN!

Søndag
Andrea tager i kirke - hvis hun har tid.
Pil’s ungdomskæreste har føz.
Hvem har taget Pelles pizza pouch?!?!?!

Et billede fra Anders’ 12 års fødselsdag,
november 2016.

Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
Tjek snap-story hos din nyeste ven: MOK.68
BASISGRUPPEBAZAR foran/i Jerne kl. 15.00
Intro-aften hos FFF. Se side 4.

Anders

Tirsdag
MOK-pigerne hygger sig

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen før påske.

Andrea

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!
Denne uges forside: Anders, slef
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Mo og Sofies gul/grønne side

…og nej – det er ikke fordi vi har ikterus. Okay?!

Her er en side om alt der er grønt og gult på panum - og så endda vurderet efter 7-trinsskalaen.

12

De gule veste til evakuering
Sikkerhed er sexet! Kan du faktisk din evakueringsprocedure?
Hvis ikke – så kan du høre her:
På strategiske (læs. mistænkelige) steder i hver bygning hænger holdere,
som indeholder en gul og en orange vest samt evakueringsinstrukser.
Instrukserne er på dansk og engelsk. Så hvis du er fra Norge, ja så løber
du bare afsted uden ansvar eller et farvel. Ok ses hej. Er du derimod
pære dansk eller underviser, så ifører du dig en gul vest såfremt du føler dig i dit
ledende es. Ellers iklæder du dig den alternative orange vest, binder den stramt ved maven
og leger sexy cheerleader for en dag. (Dette gøres ved samlingsstedet, hvor du underholder de
evakurede. Og samlingsstedet – det finder du på en planche sammen med vestene.)

10 Snapchat

Nu kommer her noget fuldstændig hjerneblæsende! Du tror det er lyv, men
faktisk er det bare yours truly med fede mandagsnyheder:
MOK.68 på snapchat!!! Whut??? Fra nu af kan du følge lidt med når vi er i gang
om mandagen. Mandag bliver bare hyggeligere og hyggeligere hva’? <3 Så grib
mobilen og rid mod vest, min ven – for bag denne QR-kode gemmer der sig
din nye bedste snapchatterven.

7

Nyrefysbogen
Faktisk en meget fin bog.

02

Mælkekasser

4

Bioaffaldsspanden. Ad!

00

Ja, okay. Lidt en hård bedømmelse mælkekassen får
her. Den har jo godt nok stor funktionalitet – men!
Hvor mange gange har du ikke fået helt ekstremt ondt
i røven af at sidde på den med ballerne presset ned
igennem hullerne som en stramt snor-indbundet
hamburgerryg? Prøv lige at overveje, hvis der
nogensinde var nogen, der så på dig nedefra når du
sidder på den. Av min arm. Mælkekassetern er ikke
særlig sexede.

Din opkast efter små sure med jordbærsmag.
Det skulle man ikke tro, men i og med at der er 67% kautisk soda i (og
faktisk ikke noget jordbær) reagerer parietalcellerne i ventriklen ret fucked
og det hele bliver en gul og grøn blandning. Nederen men fascinerende - og
så slipper du for det ligner hæmoptyse.

-3 Pilsner i klubben.
Royal Pilsner er som sådan en fin drik. …hvis du
altså er strandet i ørkenen og ikke har set skyggen
af væske i fyrre-tyve-dage eller har behov for at
slukke en brand. Hvis du står nede i klubben
og føler tørst – ja, så ville undertegnederne
væsentligt hellere drikke fra den gamle
hyldeblomstflaske, der har ligget under
sofaen den sidste måned, hvis indhold er
en suspekt nuance af gul. Pilsneren er altså
dumpet. Goddag farvel. Skål i OC!

Ved du egentlig hvad der kommer i
de der store gule spande, der står
gemt nede i kældervandregangen??
Nej, vel… Ja, og hvordan kan det
i grunden være, at det tager lige
præcis 26 sekunder før der akut
opstår bananfluer OVER DET
HELE?

Af: Mo og Sofie //MOK.red
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Sexekspressen byder nye
studerende velkommen!
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.
Kom og vær’ med!:
Find os til IMCC’sbasisgruppebazard. 18. september foran Jerne auditoriet.
Næste månedsmøde i 2017: torsdag d. 5. oktober i Studenterhuset ved Panum kl 17.00.
Efterfølgende vil der være mulighed for at spise sammen i sexekspressen
Husk også vores actiondag d. 30. september, der vil være første mulighed for at blive
uddannet Sexpert.
Vi glæder os til at se dig!

Bamsehospitalet og Sund Krop
Velkommen til Panums hyggeligste basisgruppe! Her har du muligheden for at træne dine
kommunikationsevner, samt lære en masse medstuderende at kende på tværs af semestrene.
Vi holder Bamsehospitaler, hvor børn kan komme med deres syge bamser, og få dem
undersøgt af trænede bamselæger. Derudover har vi undervisning på skoler i København,
hvor vi underviser om kroppen og sundhed. Alt sammen for at gøre børn mere trygge og
informerede om hvordan vores kroppe fungerer.
Alle er velkomne, vi har ingen krav om semestertrin.
Kommende begivenheder:
18. september - Basisgruppebazar
23. september - AKTIONSDAG
13. oktober - Kulturnat
21. oktober - Furesø bibliotek
8.-10. november- Bamsehospitalet på Panum
9. november– Foredrag m. pædiater Tim Kristensen om arbejdet i Børnemodtagelsen
10. november - Årets bamsejulefrokost
25. november - Rødovre bibliotek
Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København”, tag din læsemakker
under armen og tilmeld jer begivenhederne.

Førestehjælp for Folkeskolers introaften
D. 18. september 2017 kl. 17.15-18.45

Eortas kursus i Nyrefysiologi
Så er Eorta klar med semesterets første kursus og denne gang dykker vi ned i nyrefysiologien,
hvor nefrolog og erfaren underviser Tobias Bomholt, der har sin daglige gang på Riget,
lægger vejen forbi Panum og giver os et lynkursus i nogle af de vigtigste begreber inden
for nyrefysiologien.
Kurset er yderst relevant for 5. semester BA og kan bruges som et supplement til
eksamenslæsningen samt for andre med interesse for nyrefysiologien.
Emner der især vil lægges vægt på:
• Calcium/fosfat/D-vit
• Vandregulering/ADH
• EPO
• Clearance
• Osmolaritet og natrium-regulering
• Renin-angiotensin-aldosteron-syst.
• Case om blodprøverne hos en kronisk nyresyg, hvor disse forandringer ses.
• Med meget mere eksamensrelevant guf!
Da vi godt ved, at man efter en lang dag på Panum bliver lidt lækkersulten, vil vi selvfølgelig
som altid diske op med en masse lækkerier til ganen! Så tag din læsemakker under armen
og bliv fortrolig med nyrefysiologien - vi lover, at du ikke bliver skuffet;)
Så skynd dig at få fat på din (gratis) billet (link kan findes på facebook begivenheden), da
der er et begrænset antal pladser! Deltagelse kræver medlemskab!
Er du ikke medlem endnu? Så frygt ej! Det koster kun 49 kr at blive medlem, og det eneste
du skal gøre er at overføre pengene til vores Nordea konto:
Reg. nr.: 5501
Kontonr.: 6894309308
og derefter sende en mail til eortagruppen@gmail.com, hvori du gør opmærksom på dit
nyerhvervet medlemskab og BUM - så er du medlem og kan frit benytte dig af vores mange
kurser igennem hele 2 semestre!
Tid: d. 5. Oktober kl. 16.30-18.30
Lokale: Opdateres løbende på fb-begivenheden.
Vi glæder os til at se dig,
/EORTA

Eortas kursus i Objektiv
Undersøgelse
Eorta inviterer til vores efterspurgte kursus i objektiv undersøgelse, hvor vi her vil lære dig
de basale færdigheder, som hører med til enhver god undersøgelse. Kurset er især oplagt
for dig som skal i TKO til vinter/sommer, i klinik eller hvis du blot gerne vil lave noget andet
end kun at have næsen i bøgerne.

Det er tid til månedens første månedsmøde slash INFO/INTRO/ALLE-ER-VELKOMMEN-FORFØRSTE-GANG-KOM-OG-SNUS-TIL-DET møde.

Kurset består af 5 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjertet, undersøge abdomen,
tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstremiteter.
Hver post tager ca. 30 minutter foruden en intro, så regn med ca. 4 timer. Men bare rolig,
det bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at folk blot efterlyser mere tid.

ALLE er velkomne til at kigge forbi og få et indblik i hvad FFF er, og hvorfor at vi er Panums
bedste basisgruppe. Så nye som gamle sæt kryds i kalenderen,
og lad os mødes i loungen kl 17:15 i studenterhuset.
Vi glæder os til at se jer!

Da vi godt ved, at man efter en lang dag på Panum bliver lidtlækkersulten, vil vi selvfølgelig
som altid diske op med en masse lækkerier til ganen! Så tag din læsemakker under armen
og bliv klogere på et redskab som alle læger uanset speciale skal kunne.

Kærlig hilsen Førstehjælp for Folkeskoler

SAKS events

SAKS September 2017
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!
Basisgruppebazar(18. september)
SAKS besøger basisgruppebazaren! En fantastisk mulighed for at se, hvad Panum har at
byde på, så husk at lægge vejen forbi vores stand.
Sutur 1 (vol. 1)(27. september)
Vi holder første kursus dette semester, nemlig vores populære Sutur 1, d. 27/9 kl. 17.0020.00. Sutur 1 er adgangsgivende til flere af vores andre kurser og lærer dig de mest basale
suturteknikker, som du fx kan bruge på TKO. Kurset kommer til at foregå på Panum, og vi har
21 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, og eventeter offentliggjort på vores facebookside.
Yderligere information vedrørende de specifikke events, tilmelding og tidpunkter findes på
vores facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

Billetten er gratis og kan 'købes' via følgende link: https://billetto.dk/e/kursus-i-objektivundersogelse-billetter-215233 OBS! Selvom billetten er gratis, kræver det dog medlemskab
af Eorta, og billetten er først adgangsgivende til eventet, når du har meldt dig ind i Eorta.
Tid: d. 14. november kl. 16.15-20.
Lokale: Opdateres løbende på fb-begivenheden.
Vi glæder os til at se dig,
/EORTA

Når sex gør ondt

Hvad kan være årsagerne til, at sex gør ondt?
Og hvordan taler man med sine patienter om det?
Disse spørgsmål håber vi at blive klogere på, når GO København inviterer alle til semesterets
første temamånedsmøde, der handler om, når sex gør ondt.
ONSDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 16.30
lokale 13.2.25 (Panum - Mærsk tårnet)
Først vil der være en kort velkomst og introduktion til GO, så alle nye kan få en ide om, hvad
gruppen laver af arrangementer.
Herefter vil Christina Damsted Petersen, speciallæge i gynækologi og obstetetrik, ph.d, gøre
os klogere på emnet "Når sex gør ondt". Christina har sin egen klinik for kvindesygdomme og
seksuel sundhed, og hun har beskæftiget sig med gynækologi i mere end 20 år på diverse
afdelinger rundt om i Danmark.
Efter oplægget vil der være et kort månedsmøde, hvor alle
er velkomne.
Vi ser frem til en spændende eftermiddag i godt selskab, og
der vil som altid være kaffe, kage og andet godt.
De bedste hilsner fra
GO København

BASISGRUPPER

Vidste du at kun 20% har taget stilling til
organdonation?
I basisgruppen Donaid vil vi gerne ændre den statistik.
Vi tager derfor ud og underviser elever på gymnasier i både medicinske og etiske aspekter
af organdonation, og vi arrangerer events for at oplyse befolkningen.
Vær med til at undervise om organdonation! Kom og hør mere om Donaid og organdonation
på vores næste månedsmøde d. 04/10 kl 17 i IMCC lokalet i studenterhuset.
Du kan også møde os til basisgruppebazar d. 18 september kl 15-17.
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Kunne du tænke dig at blive underviser?
Vi søger nye undervisere i SupKu. SupKu er et firmader laver eksamensforberedende kurser
til medicin- veterinær og odontologistuderende. Formålet er at klæde de studerende på til
eksamen ved at lave en overskuelig, men grundig gennemgang af pensum.
Det er ikke et krav, men en fordel at have beskæftiget sig med undervisning før. Vi forventer
dog at du er fagligt stærk og engageret. Vi kan bidrage med en store skare af erfarne
undervisere du kan lære fra, 1-1 mentorordninger og et godt socialt sammenhold. Vi
forventer også at du er forberedt på at holde dit kursus mindst 2 gange (1 gang pr. semester)
Vi er særlige interesseret i at oprette nedenstående kurser, men har du selv et emne/fag
du brænder for, hvor du tænker andre ville have gavn af noget ekstra undervisning høre
vi meget gerne fra dig.
4. semester hjerte-lunge fysiologi
5. semester immunologi
Hvis det lyder som noget du er interesseret i så skriv en motiveret
ansøgning
(max 1 A4 side) samt CV (maks. 2 A4 sider) til logistik@supku.dk
Ansøgningsfrist lørdag den 15. september kl. 18.
Jobsamtaler vil blive afholdt eftermiddag/aften den 22. september.
Mvh. SupKu

Klubben har en lille servicemeddelelse: Til mandagsmøder
har vi sidste år bevilliget penge
ud til diverse studentersociale
o g f a g l i g e a r r a n g e m e n t e r.
Bevillingspuljen har lige nu lukket,
og åbner først til foråret. Så gem
alle de lækre ansøgninger til da!

MedicinerRådet holder Generalforsamling Onsdag d. 11. okt kl.
17 i Studenterklubben! Det er årets vigtigste studentepolitiske event,
hvor vi blandt andet vælger studenterrepræsentanter til Studienævnet
for Medicin, Akademisk Råd og alle Institutråd samt flere ansvarsposter.
Alle er velkomne og alle kan stille op! Dagsorden og program følger i
næste uges MOK, men skriv det ind i kalenderen allerede nu. Vel mødt!

Studenterklubben iviterer til :
semesterstartsfest
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Studenterklubben
s e m e s t e rs t a r t s - fe s t . V i s e r s y g t
m e g e t f re m t i l e n fe d fe s t . S å
kom, dans noget salsa, drik
e n H a v a n a d ri n k t i l d e n s i d s t e
sommer i Danmark.
Bill etsa lg: Tirs dag 16-1 7, onsd ag
og torsdag 11-17.
Hold øje på fb efter event.
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ANNONCER

Forskningsår i hæmatologi og immunologi
på Rigshospitalet

Er du interesseret i at arbejde og forske i
børn og unge med overvægt?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduatforskningsår om
komplikationer efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2018.

Baggrund:
Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem, og ikke mange beskæftiger
sig med det. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette
spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL.

Projektet indebærer:
- Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
- Oplæring i transplantations-relateret immunologi
- Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
- Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
- Udarbejdelse af videnskabelig artikel
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive
kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation. Forskningsåret kan
være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 kr./
måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt
med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentlig erhvervsarbejde parallelt
med dette eller at tage kurser på studiet.
Ansøgningsfrist er den 6. oktober, og samtaler vil blive afholdt i uge 41.
Motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes til ph.d. studerende
Maria Ebbesen på
maria.schou.ebbesen@regionh.dk.

INFORMATIONSMØDE
Mandag 2. oktober kl. 16:30-17:30
Nielsine Nielsen Auditoriet
Er du på 5. semester kandidat på forskerperspektivet i efteråret 2018 og
søger du en udfordrende og spændende international studieoplevelse?
Kom og hør mere om mulighederne for et 10 måneders klinisk forskningsophold ved enten
University of California, San Francisco eller Stanford University med start i august 2018. Du
kan møde repræsentanter fra stipendieprogrammet og høre mere fra SUND studerende,
som har været på programmet.

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor
vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige
Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der
sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen
af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der
har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er fuldt finansieret.
Periode:
• Fra d. 01.02.18 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år, hvilket
godt kan lade sig gøre med fremdriftsreformen. Det er for os lige meget, om du er på
bachelordelen eller kandidatdelen.
Arbejdsopgaver:
• Kontrolbesøg af børn og unge, der deltager i forskningsprojekt
• Blodprøvetagning
• Fondssøgninger
• Diverse ad hoc-opgaver
Vi tilbyder:
• Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on
• Oplæring i blodprøvetagning
• Forskning / artikelskrivning
Vi forventer af dig:
• Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
• Du har gåpåmod og er imødekommende
Deadline for ansøgning: d.29.09.17
Ved interesse kontakt:
Jens-Christian Holm
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,
Forskningsleder Leder af Enheden for overvægtige børn og unge / Den danske biobank
for overvægtige børn og unge

Læs mere her: www.lfcrf.org

chboe@regionsjaelland.dk
mahand@regionsjaelland.dk

Medicinstuderende med pædiatrisk interesse

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals
Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

BørneAstmaKlinikken på Vældegårdsvej 56, Gentofte søger en medicinstuderende på
4. semester eller opefter til at hjælpe i klinikken 4 timer onsdag eftermiddag mellem kl.
14.15- 18.15.
Det er en hyggelig lille klinik, hvor du kommer til at følge børnene og deres forældre
gennemmange år, og hvor vi værdsætter at skabe et imødekommende og trygt miljø for
familierne.
Jobbet indebærer:
- modtage børnene og deres familier
- måle og veje børnene
- udføre lungefunktionstest på de større børn
- udføre priktest på børn i alle aldre
- oprydning, rengøring og diverse adhoc opgaver
Du skal:
- være i gang med minimum 4. semester
- kunne komme onsdag fra 14.15-18.15
- være fleksibel, servicemindet og glad for børn
- have lyst til at blive i klinikken i flere år
I den første periode deler den nuværende assisent og dig jobbet mhp. senere fuldt at
overtage. Løn er efter aftale.
Send venligst ansøgning samt CV senest fredag d. 15 september kl. 12
til: mette@bisgaard.info
Vi har 1. samtale søndag d. 17/9 kl.13 -15 og 2. samtale onsdag d 19/9 kl. 13 -15
På vegne af
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr. Med.

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start
2. januar 2018. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter
med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter
med kronisk obstruktiv lungesygdom – et systematisk review.
Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og
Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg. Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i
rhinologi. Hovedvejleder. Progessor Christian von Buchwald. Daglig vejleder/bivejleder:
læge phd studerende Elisabeth Arndal
Projektet vil være oplagt som halvårs kandidatspeciale med forskning på den nye studie
ordning (25 ECTS).
Arbejdsopgaver vil omfatte:
• Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og en kontrol
gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen ved brug af Sniffn’ Stiks)
(primære opgave)
• Litteratur søgning, systematisk review om bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos
patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.
• Skrive tillægs protokol
• Database indtastning og analyse
• Statistik
• Artikel skrivning
Hvad får du ud af forløbet:
• Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen
• Del af en stor og meget aktive forskningsenhed
• Forskningserfaring til dit CV
• Forfatterskab ved en eller flere publikationer
• Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier
• Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder
Ansøgningsfrist: 1. december 2017.
Kontaktoplysninger:
Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) og
studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.arndal@
regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786.

ANNONCER

Kommende neurolog?
-eller blot behov for at få styr på “den bevidstløse patient”?
Vi har samlet de skrappeste, sejeste og sjoveste af vores kollegaer til
at præsentere tips og tricks til de cases du frygter mest.
Nødderne knækkes på YNNN’s aftenmøde d
31.10.17 Auditoriet 2082. RH. Kl 17.00-20.30
Målgruppe: Før intro
Der vil blive serveret sandwich, sponsoreret af
Rigshospitalet-Glostrup neurologisk afdeling.

Tilmelding på http://www.ynnn.dk/
senest 17.10.17. (Max 50 pladser)

FIND DIN INDRE
DOKTOR HOLMES OG
FÅ KRAMMET PÅ
HJERNEN

YNGRE NEUROLOGER, NEUROKIRUGER OG NEUROFYSIOLOGER
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Kom til Karrieredag i Mærsk Tårnet
12. oktober holder SUND Karrieredag for alle studerende. Mød op i Mærsk Tårnet fra kl. 13 den 12. oktober og få inspiration til karriereveje, studiejobs, praktikforløb mv.
Se hvilke virksomheder, der deltager på http://sund.ku.dk/om-sund/karrieredag/
Kære bachelorstuderende, kunne
du tænke dig en mentor?

Nyt fra studenterpræsten og Studentermenigheden i København - SMiK

Vi er en gruppe studerende, der gerne vil gøre en ekstra indsats
for, at vi har et rigtig godt sammenhold og studiemiljø her på
medicin. I den forbindelse satte vi os ned og tænkte over, hvad
vi synes, vi selv har manglet under studiet. Vi fandt frem til, at
vi alle sammen godt ville have haft muligheden for at have en
ældre studerende i nærheden, der selv havde været igennem det
hele, som vi kunne spørge til råds og sparre med undervejs.
Derfor startede vi en mentorordning – så alle studerende netop kunne få denne mulighed.

Bordsamtale om ytringsfrihed
Oplæg ved Centerleder på Grundtvigakademiet, cand. teol. Ingrid Ank
Ytringsfrihed er blevet et stor tema i debatten, ikke mindt i forhold til religion og
fundamentalisme. ER der en grænse for ytringsfriheden, og hvor går grænsen i givet fald?
Centerleder ved Grundtvigakademiet cand. teol. Ingrid Ank indleder med en halv times
oplæg. Bagefter drøfter vi temaet over et måltid mad. Maden er inspireret af middelalderens
og reformationstidens køkken.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 20/9
Tid og sted: Torsdag 21/9 kl. 18.00
Studentermenigheden i København
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København
Teologisk fisketur
Den traditionsrige teologiske fisketur afholdes i år her i begyndelsen af semestret. Kom med
og fang sund fisk til aftensmaden.
Foruden en mulig fangst, er der god mulighed for at møde nye mennesker og få frisk luft.
Turen er gratis og kun for studerende. Dog koster det 100kr. hvis du skal leje grej.
Obligatorisk tilmelding på mail til praest@sund.ku.dk senest d. 15. september. Husk ved
tilmelding at angive om du skal leje grej.
Tid og sted Lørdag d. 23. september kl. 12.30 (mødetid). Afgang kl. 12.45. Hjemkomst kl. 18.00.
Sted: Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj – M/S Øby.
Semesterstart Natkirke i Skt. Johannes
Under temaet skønhed og forfald er der natkirke med studenterpræst Nicolai Halvorsen og
fængselspræst Iben Palle Hansen. Musikken bliver leveret af sanger og musiker Sara Grabow.
I natkirken vil ord, musik og ritualer blande sig på en anderledes måde.
Alle er velkomne til at være med så længe man har lyst.
Tid og sted: Torsdag d. 28. september kl. 20.00 - 22.30

Og nu har I også muligheden! I kan nemlig få en mentor allerede dette semester. En mentor
er en ældre studerende, der gerne vil hjælpe jer med at gøre studielivet lidt nemmere.
Mentorordningen er en rigtig god mulighed, hvis du har lyst til at:
• Lære nye mennesker at kende
• Få sparring på tværs af semestre og hold
• Trække på erfaringer fra nogen der selv har været igennem studiet
• Få hjælp til tidsprioritering bl.a. i forhold til studie og fritid
• Snakke om de oplevelser, man får på studiet
Over 140 studerende har fået en mentorgruppe i løbet af det sidste år, og har været rigtig
glade for det. Kunne du også tænke dig en mentor?
Tilmeld dig her: https://goo.gl/forms/IcohaoHhQp0DANau1
Eller via www.pusterummet-sund.dk
Tilmeldingsfrist mandag den 18. september
De bedste hilsner
Pusterummet

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – studentermenigheden i København.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedste
på mail, telefon, eller sms- praest@sund.ku.dkeller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også
være heldig at møde mig på kontoret lokale 15.2.1
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen, Studenterpræst - Nørre Campus

STUDENTERTILBUD
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KURSER
Så er kursussæsonen startet. I dette semester tilbyder vi igen et hav af kurser. Bl.a.
akutmedicin, ultralyd, stetoskopi, akut abdomen osv.
Det fulde kursusprogram kan ses på fadl.dk -> kurser -> København
Tilmelding til kurserne foregår via mit.fadl.dk
Skulle du have spørgsmål til kurserne kan kursusudvalget fanges på
kurser.kkf@fadl.dk

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABT – STIL OP
Har du en studenterpolitiker gemt i dig, og samtidig lysten til at gøre FADL til en endnu
bedre fagforening for dine medstuderende? Så er det nu at du har muligheden.
Hvis du vil høre mere så kom til informationsmøde om repræsentanternes arbejde. Det
foregår d. 13. september 2017 kl. 16.15 i FADL-huset.
Hvis du ikke kan deltage der, så grib fat i en nuværende repræsentant, skriv til os på Facebook eller kom forbi i FADL-huset. Så sørger
ADLs
vi for at du vil blive introduceret til det arbejde repræsentanterne i
der i F
ø
m
o
f
In
og hør
FADL laver.
. Kom
Du stiller op ved at udfylde en opstillingsblanket som udleveres i receptionen i FADL-huset på Blegdamsvej 26.
Opstillingsperioden er d. 11. september 2017 kl. 8.00 til 22. september
2017 kl. 14.00

e
kantin
sige at
det vil
d
a
v
h
!
om,
epper
være r

GENERALFORSAMLING 2017
Den 10. oktober 2017 kl. 16.00 afholder FADL København vores årlige generalforsamling.
I år har vi lånt et af de nye auditorier i Mærsk-tårnet. Vi vil under generalforsamlingen
servere noget at drikke og spise.
Hvis du vil læse mere om generalforsamlingen så
besøg fadl.dk -> organisation -> København -> Generalforsamling 2017. Vi vil løbende opdatere siden
med informationer samt dagsorden og bilag.
Skulle du have spørgsmål til generalforsamlingen
så skriv til Ossian på ong@fadl.dk.

KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk
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Slowoskoper...
Af: Madame Maier.
I sidste uge gik det lige lovligt hurtigt med
at tyde stjernerne. Men denne uge har
stjernerne haft god tid til at hviske blidt i
mit øre, og fortæller mig at denne uge bliver
en ‘slow.’ Lækkert for os!

stjernerne, og husholdningsfilm er faktisk
skide irriterende.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du får angst i forbindelse med brugen af
husholdningsfilm. Den måde, det klæber
til alt på, og den måde det folder sig ind
i sig selv, når du skal bruge det, giver
dig spat. Der er en grund til alting, siger

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Uden du opdager det, kører du meget
langsommere på cykelstien. Sådan 50-årig
dame polstret i MariMekko outfit langsomt.
Riiing ring, siger stjernerne!

Løven
22. juli - 22. aug.
I denne uge vil du få brug for en masse
langsom hygge. Heeelt sloooow. Desværre
Vandmanden
har din metallica-elskende ven lige opdaget
20. jan. - 18. feb.
coke, og du skal snakke vedkommende
Du tager det så dejligt langsomt, at du når ned og ud af det. Puha. Frygt ej, siger
at opdage, hvor lækre folk omkring dig er. stjernerne, I skal nok få hygget til sidst.
Din SAU-lærer er lige pludselig lækker.
Buschaufføren er on fire. For slet ikke at Jomfruen
tale om alle kassedamer/mænd du ikke kan 23. aug. - 22. sep.
få dine øjne fra. MUMS for en uge!
Din ven viser dig SDUs Medicin og
Biomekanik 2014 rusvideo, og du får
Fisken
desværre akut cancer i ørene. Find dig en
19. feb. - 19. marts
ny ven, siger stjernerne.
Se “SDU’s Medicin og Biomekanik
Efterår 2014” rusvideo, plz. Livet sættes Vægten
i perspektiv, og det hele kommer til at gå 23. sep. - 22. okt.
liiiiidt langsommere.
Du vil opleve, at du stadig aldres som en
omvendt Benjamin Button. Men fordi du har
Vædderen
en slow uge, opdager du først denne pun
20. marts - 19. april
på fredag. Da vil du lolle, siger stjernerne.
Du vil opleve, at dine ... HOV vent, lol nej.
Skorpionen
Tyren
23. okt. - 21. nov.
20. april - 20. maj
I denne uge vil du, som sædvanligt, opleve
Til sidste fredagsbar blev du så forvirret gigantisk optur. MEN (muahaha!) fordi du
over det store tyre-logo, at du siden da, er ligeledes har en slow uge, får du kun 30 nye
ved at få de helt store konspirationstanker. matches på Tinder og bliver kun tilbudt 3
Hvad vil studklub med dig? Lad tankerne nye fede jobs. HAH!
tage over, siger stjernerne.
Skytten
Tvillingen
22. nov. - 20. dec.
21. maj - 20. juni
Du får et anfald af akut arrogance.
Dit liv går så langsomt, at du desværre Stjernerne vil kalde det status aroganticus.
bliver tiltrukket at den langsomste by, Køge. Du kan ikke selv gøre for det, men vær
Den tunge grå Køge regn falder endda beredt på at folk slår dig i ansigtet. Med en
langsommere. Det er en ‘slow.’
stol. Af metal. Der er tung.

GØGL
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Hvad skal du have til aftensmad?
- MOKs guide til din middagsspise som studerende
Det er mandag aften, MOK er udkommet, og du trænger til noget at spise efter at have kæmpet
dig igennem de første tre sider af Bevægeapparats anatomi. Hvad skal du dog finde på? Du
har ingen penge tilbage efter sommerferien, og du ved at, hvis du tjekker dit kontoudtog,
står der ‘studenterklubben panum’ liiiiiiidt for mange gange...
Frygt ikke! Her kommer MOK med tre bud på billig, billig studentermad med lidt inspiration
hentet fra diverse mad-facebook sider.
Navn: Spaghetti à la stundenti
Historie: Denne fanatiske ret er fra de italienske
medicinsstuderendes undergrund. I et forsøg
på at overkomme mange dages dissektion
uden pause kogte de studerende landets
største portion spaghetti. I mangel på bedre
og pga. det store tidspres for hele tiden at
lære mere, overhældte de den med en ‘speciel’
italiensk olie. Retten mættede dem i mange
dage!
Opskrift: Kogt spaghetti, mel, olie, sparsomt
fnuller fra blade i naturen.
Rating: 4/5 mættede maver
Navn: Panem cibum cum cucumis
Historie: Denne goe’gammeldavs’rugbrødsmad
stammer fra det danske køkkken. Istedet for
at finde penge til studieboliger besluttede
regeringen for mange år siden, at støtte
forskning i studentermad i stedet. Dette er
resultatet! Alt godt for den fattige, og effektive
studerende.
Opskrift: Udsøgt rugbrød, kødpølse,
agurkerlish, gå-på-mod
Rating: 3/5 velfordelt forskningspenge

Navn: Post-nats-McD varmet til 250oC
Historie: I Amerikas lange og blodige historie,
bliver dette lyspunkt tit overset! Efter lang
tids spild dagen efter en tur i byen, opdagede
en studerende ved navn James McArthur, at
muligheden ved et Big Mac måltid virkelig
er uendelige! Sprængfyldt med energi og
næring holdt det ham vågen til de sene
nattetimer med Boron og Boulpaep.
Opskrift: Big Mac Menu varmet i varmlufts
ovn ved 250 oC i 10-15 min tilsæt eventuelt
mayonaise
Rating: 5/5 nærende salttilskud
Andreas \\ MOK -red
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Når det regner fra himlen - så kan du regne med MOKSA!

I sidste uge blev I introduceret til SKRAVERINGSBANDITTEN og vi fortsætter ufortrødent i
samme stil denne uge. Hvis du skal have opfrisket metoden, så hop ind op MOK.dk og se en udførlig
beskrivelse på bagsiden af sidste uges MOK. Når du er klar - så kan du bare give dig i kast!

Konceptet er umiddelbart
meget lige til: der skal udfyldes
kvadrater ud fra ledetråde
i både vertikale kolonner og
horisontale rækker. Reglerne
er som følger:

Hver ledetråd indikerer en ubrudt sekvens af
skraverede felter

1
2
3

Der skal være præcis det antal skraverede felter, som
ledetråden indikerer
Mellem hver forskellig ledetråd på den samme række/
kolonne er der minimum ét uskraveret felt

4

Ledetrådene står i rigtig rækkefølge

Vil du

med?

Send et billede af din besvarelse + hvad du mener det forestiller til MOK@
mok.dk eller til MOK på snapchat: MOK.68 senest mandag den 18. september
klokken 12. Den flotteste løsning kommer i bladet!
Af Mo //MOK.red

