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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Sofie skal gøre rent.
Anders bliver normal igen.
Anders og Andrea får taget Uni-valgsbilleder

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Panumkorets allehelgenskoncert. s. 4.
Sexekspressen har månedsmøde. s.4.
Bordsamtale om religionsfrihed. s. 7.

Fredag
Fredagsbar. Av.
Svenske-Albin tager til Skåne.
Fotos fylder 24 år.

Lørdag
Filosofisk mostur med SMIK. S. 7
Game og Nephrones - 5. sem eksamensfest.
Har du tømmermænd?
Sofie spiser en kniv

Søndag
FCK-Brøndby.
Andrea smutter i kirke.
Andreas og Alice krydrer røv.

Ugens redaktion.

Mandag

Johan

MOK deadline 12.00
Svenske-Alice tager til Sverige.
Mo

Anders

Albin

Sofie

Alice

Tirsdag
Andreas og Johan faster.

Regler for indlæg findes på mok.dk
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slentrermanden
Det er fredag nat. Klokken er 03:43, og Sarah skal
bare hjem hjem hjem! 69 var en fest, men hun har
fået en shandy PB for meget. Det sejler, men no
problem - det er vel også meningen.
Vel ude af klubben, er cyklen skam ikke til at finde.
Ikke en overraskelse, da den i hendes tilstand er
uigenkendelig... Klokken er vel over 4, og hun
opgiver cykeljagten. Sarah ærgrer sig dog lidt over,
at hun ikke kunne finde den søde Jørgen. De går
begge på 4. semester, og har da set lidt af hvert til
hinanden. (*wink*). Hun har dog ikke kunnet finde
ham hele aften. At brillerne er blevet væk hjælper
heller ikke, og ALLE i klubben var klædt ud.
Så må hun jo tage hjem alene, og begynder således
gåturen hjemad. Sarah bor i Nordvest, så der er et
lille stykke vej at gå. En kort tur i ædru tilstand, men
altså heller ikke helt kort, så beruset som hun er. På
Tagensvej ser hun sig over skulderen en ekstra gang,
fordi det føles lidt creepy at gå hjem om natten, både
fuld, halvblind og lidt skuffet. Hun ser en skikkelse,
som går ret langt bag ved hende. Skikkelsen svajer
lidt; “Det er nok bare en stiv stodder” , tænker hun.
Hun drejer ind på en sidegade, rimelig velorienteret,
situationen taget i betragtning. Der er mørkt, og
gadelampen er gået ud da hun hører en svag
kalden efter noget, der minder om hendes navn:
“Saraaaaaah......”. Stemmen er hæs, mørk og slet ikke
til at kende. Creepy AF...
Hun begynder at gå lidt hurtigere, da hun når ind på
endnu en side gade, vender sig om og ser skikkelsen
igen. Denne gang fornemmer hun, at skikkelsen
faktisk har en specifik form... Hovedet er særdeles
spidst og langt i toppen, og ansigtet er dækket til af
en eller anden form for slør. Det ser sort ud.
Det er blevet mere end underligt, og Sarah føler
sig både bange og sårbar. Derfor begynder hun
selvfølgelig at løbe, da hun hører et højt “HEY!”. Det
er ikke en stemme, hun kender, og nu er hun seriøst
bange!
Efter en simultan gal eftersøgning af telefonen i
lommen og fortsat løb, falder mobilen ud og lander
på jorden. Skærmen smadrer, hysterisk klimax
og løbet bliver til et spurt! Det samme gælder for
skikkelsen, men med en mere slæbende gang.

Nok grundet fuld sympaticus-aktivering, kan hun
med spidsede ører høre en hissende stemme: “Sarah!
HEY! Halloooo! Tzzzhhøøh”. Idet hun drejer ind af en
gade, hun faktisk ikke kender, ser hun en mulighed:
At gemme sig bag et skur!
Held i uheld, skikkelsen løber forbi! Hun føler sig
genoplivet, og boozen er som forduftet. Hun kan
nu kende sit kære NV igen, og ved at hun næsten er
hjemme. Hun kigger frem bag skuret - ægte James
Bond stil. Kysten er klar, og hun fortsætter sin færd
hjemad. Nu mere afslappet, slentrer hun videre i et
roligere tempo.
Dog glemmer hun et kritisk vigtigt punkt, at se sig for
når man går! Sarah falder, og slår knæet så det leder
til et bragende: “FUUUCKK!”. Hun ømmer sig, men så
hører hun det igen: “HEY, Saraaahhh!!”. Åh nej! Hun må
humpe videre, men skikkelsens råben bliver højere.
Det løber Sarah koldt ned af ryggen, men heldigvis
kan hun ved næste gadekryds, genkende et højt træ.
Hun ser at hun nu befinder sig på egen gade! Kun 50
meter tilbage, før hun er hjemme. Men da hun ser sig
for når hun går over vejen, (hvorfor gør hun da også
det, i sin stive tilstand?!) kommer skikkelsen gående
på gadekrydsets tilstødende vej. “HEY!!”, og hun bliver
atter skræmt fra vid og sans.
Hun sætter i sprint igen, og døren til Sarahs opgang
nærmer sig. Nøglerne får hun på mirakuløs vis fisket
hurtigt op ad lommen, og imens hun fumler efter den
rette nøgle, hører hun de slæbende, skridt nærme sig
lynets hast. Nøglen i låsen, hun kommer ind. Løbende
op ad trappen hører Sarah døren smække i dernede,
samtidig med at lyset slukker igen. Hun ånder alligevel
lettet ud, men så sker det grusomme. Skridtene
kommer humpende opad trappen. Skikkelsen er inde!
Forstenet og ramt af chok, står hun stille - Hun når ikke
at reagere, før skikkelsen endelig griber fat i hende.

NÅR SARAH AT REDDE SIG SELV FRA “SKIKKELSEN”?
Af Alice/// MOK-red.
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Kommende arrangementer i AKS
- Aktiv Kardiologi for Studerende.
AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det kardiologiske speciale.
Hold godt øje med MOK samt vores facebookside hvor vi løbende poster efterårets
arrangementer:
Mandag d. 27. november kl 16.30-20.00: Ekkokardiografikursus.

OSM København inviterer alle til et arrangement om
Ukendt Primær Tumor og Diffuse Symptomer.
Har du også undret dig over, hvad vi gør med patienter med diffuse og uspecifikke
symptomer, der leder tanken hen på uerkendt kræftsygdom? Passer de ind i de
organspecifikke pakkeforløb? Hvis ikke - hvor bliver disse patienter af i sundhedsvæsenet,
og hvordan ser deres fremtid ud?

Så er det tid til AKS’s spændende ekkokardiografi kursus!
Kurset er målrettet studerende på 8. semester og derefter, så hvis der er en lille kardiolog
gemt i dig, så er dette lige noget for dig!
Kurset vil foregå d. 27/11-2017 fra 16.30-20.00 på Gentofte hospital, opgang 8, 3. etage.
Kurset vil tage udgangspunkt i basal ekko-teknik med fokus på systolisk dysfunktion. Det
vil bestå af tre dele:

Til arrangementet får vi besøg af overlæge Claus Feltoft, som vil fortælle om sit diagnostiske
arbejde ved mistanke om ukendt primær tumor hos en yderest klinisk relevant gruppe af
patienter. Foredraget bliver studenteraktiverende med masser af spændende cases, som
du kan tage stilling til og spørge ind til. Arrangementet er både et super klinisk relevant
oplæg og en god hjælp til at komme ind i den kliniske tankegang, der er meget anvendelig
til dine eksaminer. Desuden har vi en quiz, hvor du kan blive den glade vinder af Klinisk
Onkologi (sponsoreret af FADL).

1. Teori
2. En praktisk del med masser af hands on som
vil fylde størstedelen af kurset
3. Case-baseret undervisning.

Efter oplægget afholder vi månedsmøde, hvor du kan få indblik i, hvad vi går og laver i OSM
København samt få indflydelse og sætte dit eget præg på denne nyopstartede basisgruppe.

Kurset er åbent for alle AKS medlemmer og det
er først til mølle princippet, så det er om at være
hurtig på tasterne, da der kun er 12 pladser.
Hvis man ikke er medlem af AKS, kan det hurtigt
arrangeres for 50 kr.

Vi glæder os til at se dig onsdag den 15. november kl. 17-18.30 i lokale 13.1.36.

Lyder det som noget for dig? Så tag din læsemakker med under armen og kom forbi. Vi
serverer som altid lidt godt til ganen :D

De bedste hilsner
OSM København

Tilmelding sker ved at sende en PM til
facebookgruppen ”AKS-Aktiv Kardiologi for Studerende”, med oplysninger om navn,
semester og oplysning om medlemskab.
Vi glæder os til at se jer til en spændende og hyggelig aften og da det er et AKS event, vil
der selvfølgelig være lidt godt til ganen.
December - 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.
Januar - 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. Kurset gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant fra 4.
Semester af!
Kurset afholdes i januar og kræver medlemskab af AKS
Januar - EKG II: Avanceret EKG tolkning.
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG’er og er
således yderst eksamensrelevant for både 7. og 8. semester, samt andre der trænger til en
genopfrisker eller er ekstra nysgerrige!
Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Synapse presents: Doctors in the Pharmaceutical
Industry
While students of disciplines other than medicine are exposed to a myriad of job
opportunities and career paths during their study, not much information is provided to
medical students regarding all the employment opportunities outside of purely clinical
settings (such as hospitals or clinics). What kind of jobs are out there and what competencies
are required?
Synapse has, in collaboration with doctors from Novo Nordisk arranged an afternoon session,
that will try to answer some of these questions. Six doctors and one talent attraction specialist
will shed light upon the various career paths for medical doctors.
Registration is open
When: 20th November, 15:00-17:30 (for those at Panum, we'll bike together if the weather
allows/ or public transport)
Where: Novo Nordisk A/S, Novo Allé 1, 2880 Bagsværd. (Be at the reception at 14:45)

Panumkorets allehelgenskoncert: Ved solnedgang
Panumkoret synger i år en stemningsfuld allehelgenskoncert med værker af blandt andet
Brahms, W. Gade og Whitacre. Det foregår
d. 2. november kl. 20:00 i Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade 59, 2100 København Ø
Panumkoret består af næsten 60 mandlige og kvindelige sangere,
og er under ledelse af Jon Hollesen. Til koncerten akkompagnerer
Louise Schrøder på flygel.
Billetter kan købes via www.facebook.com/panumkoret eller
www.panumkoret.dk. Det er desuden også muligt at købe billetter
i døren, såfremt der ikke er udsolgt.
Billetpris for studerende er 50 kroner.

Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring!
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 hør meget mere til vores månedsmøde i denne uge:
TORSDAG D. 2. NOVEMBER KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum
Se vores Facebook-event: "Månedsmøde i sexekspressen november"
Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet.
Her kan du også høre meget mere om vores næste actiondag, hvor du kan blive uddannet
sexpert. Så sæt allerede denne dato af nu:
LØRDAG D. 2. DECEMBER
i Studenterhuset ved Panum.
Alle informationer vil komme på facebook-eventet: “Sexekspressen Actiondag E17 vol. 2!”
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!
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“Making what's good even better.”
Kosmetisk Kirurgi foredrag v. Christian Sneistrup
Kom til foredrag med Christian Sneistrup og få be- eller
afkræftet dine fordomme om den kosmetiske kirurgi!
Christian vil fortælle om arbejdet i både det private og
offentlige, om sin hverdag, sin patientgruppe, hvilke
indgreb han oftest udfører samt de etiske problematikker
han står overfor i dagligdagen. Med cases vil der blive
muligheden for indsigt i hvordan et indgreb planlægges
og der vil blive lagt op til diskussion om nødvendigheden
af et indgreb, samt tanken bag hvordan man bedst hjælper
en patient, der gerne vil have noget lavet om.

GRATIS FILMVISNING - Fire in the Blood
IMCC Palestine inviterer til et spændende event med
filmen OMAR og efterfølgende debat d. 13. november kl.PALESTINE
17-20 i Mærsk
Bygningen.
IMCC
inviterer
dig til
OMAR handler om livet som ung i Palæstina. I filmen vælger 3 unge mænd at tage kampen
op mod Besættelsesmagten, og man følger deres kamp for retfærdighed, kærlighed, tillid
og venskab. Det er en dragende, smuk og internationalt anerkendt film, som i 2013 vandt
Juryens Specialpris til Cannes Filmfestival.
Mere info: Scan QR-kode
D.
NOV.
KL debat
17:00
- 20:00
Efter13.
filmen
vil der være
med temaet
"livet som flygtning
i eget
land".
eller
find
IMCC Palestine
Der
vil
være
mulighed
for
at
få
lækker
(og
gratis)
mad
og
drikke,
som kanpånydes
under
MÆRSK BYGNINGEN
Facebook

filmen og debatten.

Kursus i NØDTRACHEOTOMI samt månedsmøde i
SØNHKS
Er du interesseret i det akutte? I truede luftveje?
Lær sidste trin i håndtering af akut truet luftvej: den kirurgiske luftvej, nødtracheotomi.
Jacob Melchiors gæster os endnu en gang med sit spændende, lærerige og ikke mindst
underholdende hands-on kursus i nødtracheotomi!
Hvad: Tirsdag den 7. november kl. 17-19 afholder SØNHKS kursus i nødtracheotomi
samt månedsmøde.
Hvem: Jacob Melchiors, uddannelsesansvarlig overlæge på ØNH, Rigshospitalet.
Hvor: Studenterhuset på 1. sal i SØNHKS lokale
Tilmelding: det er gratis og man møder bare op!
Der vil være snacks og kaffe
Vel mødt!

Hvert år dør 10 millioner mennesker i verden, fordi de ikke kan få adgang til livsvigtig
medicin. Den anmelderroste film Fire in the Blood belyser denne problematik og giver svar
på hvorfor det står så galt til.
Vi starter aften med en kort præsentation af emnet og vores arbejde i UAEM. Arrangementet
foregår den 8. november klokken 19.30 hos uKirken, Dannebrogsgade 53, 1660 København V.
Det er gratis at deltage og der vil være masser af
snakcs :) Tilmeld dig gerne på vores facebook-event:
Fire in the Blood UAEM

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:
8.-10. november - Bamsehospitalet på Panum
9. november – Foredrag m. pædiater Tim Kristensen om arbejdet i Børnemodtagelsen (+
filmeftermiddag inden foredrag)
10. november - Årets bamsejulefrokost
25. november - Rødovre bibliotek
Find os på facebook: “Bamsehospitalet &
SundKrop, København”, tag din læsemakker
under armen og tilmeld jer begivenhederne.

Generalforsamling og julehygge i
SØNHKS
SØNHKS afholder ordinær generalforsamling samt julehygge tirsdag den 5. december kl.
17 i Studenterhuset i SØNHKS lokale på 1. Sal.
Forslag til punkter på dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før. Send mail til formand@
soenhks.dk
Vi håber, at så mange som muligt kommer og støtter op og stiller op til bestyrelsen!
Der vil være kaffe og en masse julegodter.
Vel mødt!
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ANNONCER

Er du interesseret i Geriatri og styrketræning, og har
du lyst til at prøve kræfter med et klinisk projekt med
inddragelse af forsøgspersoner?

Titel: Betydningen af forskellighed i beta-2-receptor
genet for energiomsætningen, kredsløbs responset samt det funktionelle bevidsthedsniveau under
gentagen hypoglykæmi hos raske mennesker

På Geriatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital søger vi en 5. semester KA studerende som
vil vælge forskningsperspektivet. Vi har dette semester opstartet et nyt projekt, hvor vi
undersøger den muskelstyrkende effekt af trappetræning hos ældre borgere og patienter
indlagt på geriatrisk afdeling. Gennem trappetræning kan vi undersøge henholdsvis
excentrisk og koncentrisk træning og observere, hvilke type træning der gavner de ældre
patienter og borgere bedst.

Vi søger unge raske mænd til forsøg om betydningen af naturlig genetisk variation for det
fysiologiske respons under og efter en gentagen periode med lavt blodsukker.
Formål: Hidtil har det været ukendt om forskellighed i genet kodende for beta-2-receptoren
(ADRB2) har betydning under og efter gentagen tilfælde med lavt blodsukker. Projektet vil
vurdere om forskellighed i genet for beta-2-receptoren har betydning for:

Som specialestuderende på projektet vil du stå for udførslen af projektet. Du vil således
bl.a. stå for at screening af potentielle forsøgspersoner, interviews,udføre styrketests og
forskellige målinger samt bistå forsøgspersonerne ved trappetræning. Du vil således få et
solidt indblik i udførslen af et klinisk forskningsprojekt samtidig med at du vil blive oplært
i brugen af DEXA-scanner, forskellige styrketests samt mulighed for at blive oplært i at
tage muskelbiopsier.

1. Kroppens energimobilisering og energiomsætning samtdet kredsløbsmæssige respons
under gentagne tilfælde med lavt blodsukker
2. Opretholdelsen af normalt funktions- og bevidsthedsniveau under gentagne tilfælde
med lavt blodsukker
3. Udviklingen af nedsat følsomhed af beta-2-receptoren efter gentagne tilfælde med lavt
blodsukker

Hvis du synes, det lyder interessant så kontakt forsøgsansvarlige:
Professor Flemming Dela fdela@sund.ku.dk eller
Nuværende 5. semesterstuderende Anna Knudsen vkp321@alumni.ku.dk .

Inklusion kriterier
• Hvide kaukasiske mænd.
• Alder 18 -30 år
• BMI < 25
• Sund og rask uden regelmæssig brug af medicin (inklusiv brugen af beta-blokkere)
• Utrænet eller med lav træningsaktivitet

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger to nye kolleger til vores lille journalhold med start i december eller januar 2017/2018.
Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der kræver
kirurgiske indgreb.

Ekslusions kriterier
• Brug af tobak, euforiserende stoffer eller alkohol forbrug over 21 genstande ugentligt.
• Ekstrem udholdenhedstræning
• Allergi overfor jod
• Klaustrofobi

Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Der er ingen aften-, weekendeller helligdagsvagter og ingen bagvagtsordning. Løn efter FADL overenskomst.
Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter.

Metode: Du inkluderes blandt200 unge raske mænd tilbestemmelse af din genotype. Ud fra
den enkeltes genotype vælges 32 deltagere således, at der vil være 2 grupper på 16 med hver
deres sammenfaldende genotype. Som deltager i en af de to grupper vil du blive matchet i
forhold til højde og vægt med en deltager fra den anden genotype gruppe. Du kan risikere
ikke at blive tilbudt deltagelse i det videre forsøg efter bestemmelse af din genotype. Hvis
du bliver valgt blandt de 32 deltagere der går videre i forsøget, vil du skulle gennemfører
yderligere 4 forsøgsdage. Forsøgsdag 1 gennemføres med testning med adrenalin for at
kende dine baselineværdier. To uger efter forsøgsdag 1 gennemføres forsøgsdag 2, 3 og 4
som 3 på hinanden følgende dage.

Krav:
- Gennemført neurologisk klinikophold senest januar 2017.
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

På forsøgsdag 1 samt 4 gennemføres adrenalin infusions test, mens du på forsøgsdag 2
og 3 udsættes for gentagne perioder med lavt blodsukker, ved hjælp af insulin og glukose
infusion. Fra dag 2 til dag 4 vil du skulle overnatte på Nordsjællands Hospital.

Det forventes,at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er syv personer
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og udviser
fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen.
Det er en fordel hvis du har erfaring med at håndtere patienter i krise, og du skal være
forberedt på at være tovholder på tværs af faggrupper og specialer.

Finansielle forhold og forsikring: Du vil få et skattepligtigt honorar der ved deltagelse
kan beløbe sig til i alt 8.300 dkr, idet forsøgets indledende fase med afgivelse af blodprøve
honoreres med 300 dkr og deltagelse i forsøgets videre forløb honoreres med 1500 dkr pr
forsøgsdag for dag 1 og 4 samt 2.500 dkr pr forsøgsdag for dag 2 og 3.

Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af indlæggelses- og elektive
journaler i afdelingens ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering, men
vi går også stuegang på sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for
at deltage i afdelingens øvrige aktiviteter.

Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden og plejer at spise sammen, og vi søger nye
kolleger, der har lyst til at være en del af et lille, socialt hold.
Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til holdleder Anne-Sophie Fenger på
gpw469@alumni.ku.dk senest den 3. december
Du er velkommen til at kontakte Anne-Sophie på ovenstående mail for mere information.

Beboere søges til optagelse på Danmarks smukkeste
kollegium. P. Carl Petersens kollegium, beliggende i
Skovshoved, søger nye beboere til indflytning 1/1217 samt i det nye år.
P. Carl Petersens Kollegium er helt unikt og ligger i de smukkeste omgivelser i Charlottenlund,
30 minutters cykeltur ind til centrum af København. Kollegiet ligger tæt påvandet, Dyrehaven
og Ordrup station. Vi er et lille kollegium med 34 beboere. Vi holder madklub fem gange om
ugen og har et hav af fantastiske traditioner. På kollegiet indgår alle i det sociale og praktiske
liv, der både omfatterrengøring, havearbejde og planlægning af vores traditionsrige fester.
Huslejen ligger mellem 2500-3600 kr/måned (afhængig af værelsets størrelse).
Det er et krav at du:
• Læser en bachelor eller kandidat på CBS eller KU (vi optager desværre ikke phd studerende)
• Har gennemført minimum 1 års studier
• Taler et vist mål af dansk, da al kommunikation både til møder og hverdag foregår på dansk
• Er frisk på at medvirke til vedligeholdelse af kollegiet
• Er social og har lyst til at deltage i fællesskabet
Før du indsender din ansøgningskal du visesrundt på kollegiet. Idet vi ønsker at opretholde
en lige kønsfordeling på kollegiet, søger vi i denne omgang primært mandlige beboere.
Kvindelige ansøgere er selvfølgelig mere end velkomne til at kontakte os med henblik på
optagelse på en senere tidspunkt.
Kvindelige ansøgere bedes kontakte Emil på rundvisning-piger@pcarlpetersens.dk,
Mandlige ansøgere bedes kontakte Nina på rundvisning-drenge@pcarlpetersens.dk
Formellekrav til den skriftligeansøgning, andre informationer, samt billeder kan findes på
hjemmeside https://www.pcarlpetersens.dk

Stedet for forsøgets udførelse: Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling H
Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød.
Er du interesseret i at deltage eller i yderligere information om projektet, henvend dig da
til projektkoordinator Kim Zillo Rokamp.
Med venlig hilsen
Projektkoordinator Kim Zillo Rokamp, overlæge.
Mail: kim.zillo.rokamp@regionh.dk
Telefon: 20 75 97 79

Så er tiden kommet... årets STØRSTE begivenhed... I ved alle sammen hvad vi mener... det er
nu tid til...

SLUT-PÅ-MAILSPAM
FRA-UNIAVISEN-CELEB R AT I O N - PA R T Y - F E S T E N

Aftenen begynder med taler og efterfølgende åben debat om faren ved en
overfyldt inbox. Der vil serveres sindssygt
meget snacks. For mere info, kig i mailboxen hvor I har alle sammen fået en
invitation. Tjek jeres spam-folder hvis I
ikke kan finde den.
PS. Husk at tilmelde jer MOK’s nyhedsbrev inde på mok.dk!

STUDENTERTILBUD
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Muskelvæv: 17.00 – ca. 18.15
+ 19.00 – ca. 20.15
Ingen emnegennemgang

Emne samt tidspunkt for gennemgang(e)

Thomas Hadberg Lynge

Jakob Bank Kodal

Demonstrator

Mikroskopisk Studiesal

Nervevæv: 16.15 – ca. 17.30 + bindevæv: 18.00 – ca. 19.15

Jakob Bank Kodal

17.00 – 18.30 i auditorium 29.01.30
18.30 – 21.00 i 15.2.10 og 15.2.18
16.00 – 20.00 i 15.2.10 og 15.2.18

Thomas Hadberg Lynge

Thomas Hadberg Lynge

Jakob Bank Kodal

Kirtelvæv: 15.15 – ca. 16.30
+ 16.45 – ca. 18.00
Blodkar: 16.15 – ca. 17.30
+ 18.00 – ca. 19.15
Knogledannelse: 14.00 – ca. 15.15 + 16.15 – ca. 17.30

Thomas Hadberg Lynge

16.00 – 19.15 i auditorium 29.01.30
19.15 – 20.30 i 15.2.10 og 15.2.18
15.00 – 16.30 i auditorium 29.01.30
16.30 – 18.15 i 15.2.10 og 15.2.18
16.00 – 19.15 i auditorium 29.01.30
17.30 – 20.00 i 15.2.10 og 15.2.18
13.00 – 18.00 i 15.2.10 og 15.2.18

Åbningstider og lokaler

6. nov

7. nov

13. nov

14. nov

15. nov

16. nov

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Bloddannelse og knoglemarv: 09.15 – ca. 10.30
+ 14.15 – ca. 15.30

Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst
på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også
være heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.

20. nov

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder ved præstens kontor.
Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@
sund.ku.dk.

09.00 – 14.00 i 15.2.10 og 15.2.18
14.00 – 15.30 i auditorium 29.01.32
Eksamen, 2. semester

Luther – progressiv eller stokreaktionær?
Debat mellem professor Frederik Stjernfelt og professor Jørn Henrik Petersen
Er Martin Luthers virkningshistorie relevant, når man vil forstå nutidens velfærdssamfund
og vigtige begreber som frihed og demokrati – eller stod han i opposition til de bærende
principper i moderne, liberale samfund? De to debattører er ikke enige. Kom og deltag i
debatten!
Tid og sted: Onsdag d. 8. november kl. 16-18
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, Karen Blixens Plads 7

27. nov

Filosofisk mostur
Mossernes skønhed og variation sætter tankerne i gang. Lektor i naturfilosofi Claus Emmeche
vil introducere den gående filosofi, mens lektor ved biologisk institut Flemming Ekelund
vil føre os ind i mossernes forunderlige verden. Studenterpræst Nicolai Halvorsen vil holde
en opbyggelig tale. Arrangementet er gratis og i samarbejde med Center for Naturfilosofi
og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 4. november med afgang fra Nørreport st. kl. 9.30
Tilmelding til praest@sund.ku.dk

Mikroskopisk Studiesal er et tilbud til studerende på 2. semester om hjælp til histologi. Der er opsat spotprøver i form af billeder, så du kan
teste dine færdigheder. Du kan benytte disse som afsæt til at diskutere emnerne med din læsemakker eller få afklaret spørgsmål hos
demonstrator. Medbring din computer og få hjælp til tolkning af Virmik-præparater. Der er mulighed for benyttelse af mikroskoper for
interesserede.

Bordsamtale om religionsfrihed
Oplæg ved professor Dr.phil. Jakob Skovgaard-Petersen
En af demokratiets grundlæggende rettigheder er at tænke og tro som den enkelte vil. Efter
Jakobs oplæg, vil vi diskutere aftenens tema over et måltid mad: Opfatter alle religioner
idéen om religionsfrihed på samme måde? Og hvad betyder det, at flere religioner i højere
grad end tidligere skal leve side om side?
Hele arrangementet er gratis.
Tid og sted: Torsdag d. 2. november kl. 18
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 1. november

Op til eksamen sætter vi fokus på specifikke, udvalgte emner, som erfaringsmæssigt har voldt vanskeligheder. 6 dage vil der være en kort
gennemgang af disse emner. På grund af stor efterspørgsel og deraf følgende pladsmangel har vi reserveret et auditorium i nogle af
åbningstimerne og nogle dage afholdes samme gennemgang 2 gange. Hvis der er pladsmangel eller 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.

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
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TING DU IKKE MÅ GOOGLE
Af: Andrea Maier/MOK.red. og samtlige mennesker der har læst til derma.

Som stud.med. og på et tidspunkt læger er vi vant til at se medicinske og kirurgiske tilstande, som den almene befolkning ville betegne som epic klamme. Med tiden bliver man mere hårdfør, og det er de færreste ting, som man
får det dårligt af.
MEN! Alligevel er der sjældne tilstande, som lige meget hvem man er, og hvad man har set, er for meget. Derfor får
du de næste uger navnet på en sygdom/tilstand, og så må du vurdere med dig selv, om du tør google den. I ugen
efter giver jeg en beskrivelse af tilstanden, så man også lærer lidt og det hele ikke bare er super klamt - tit er det
meget spændende! Held og lykke.
Vi starter der hvor livet starter, så her en tilstand nyfødte kan få:
TØR DU GOOGLE (tryk på images, ellers er du en kylling):

ICHTYOSIS CONGENITA GRAVIOR

8

|

GØGL

Bliver du læge til vinter?
Så vil Lægeforeningen og Yngre
Læger gerne invitere dig til
kurset Yngre læge – Kick off
og kandidatfest.
På Yngre læge - Kick off får
du tips til overgangen fra
stud.med. til læge.
Det er gratis at deltage i
arrangementerne, og det
kræver, at du melder dig til.
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.
På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

