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DET SKER I UGEN

OM MOK
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.

ONSDAG

MOK udkommer hver onsdag, og indeholder blandt andet nyt fra

MOK udkommer.
Alice skal til kajak ehh.

basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK
bliver sat op hver mandag, er det MOK-redaktionens opgave at
fylde den overskydende plads i bladet med gøgl og pludselige
indfald. Kvaliteten svinger, men vi synes altid selv det er sjovt - Og
det håber vi også du gør.
Har du selv noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen
til at sende det ind til os - så gør vi vores bedste for at finde plads
til dig i bladet.
Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk

TORSDAG
Filmaften i klubben.
Billedetagning med 3. semester.
Der er tasteaften. Husk det.

Deadline er mandag kl 12, hvor vi tømmer brevkassen, mok@mok.dk

FREDAG

Kys og kærlighed

Albin skal besøge stenbrud på Bornholm.
Årets sidste fredagsrock i Tivoli.

Dit MOK

LØRDAG

UGENS MEME
Ugens meme er sponsoreret af Panum Memes - find dem på facebook.

WOW: SEMESTERSTARTSFEST!!

SØNDAG
Andrea skal i kirke.

MANDAG
MOK deadline 12.00
Introaften hos DONAID.

TIRSDAG
Årets 268. dag.
Alice skal på DATE!!! Med hvem? Vi vil gerne
vide det.

UGENS REDAKTION

Albin

Alice

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.

Lukas

Anders (ansv. red)

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Andreas & Sofie
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MOK 50 år

Som du måske har bemærket, har det skoleblad du holder i hånden i dette sekund 50-års jubilæum. Det vil altså sige, at MOK
har været der længere tid, end vi har haft Panum Instituttet. For 50 år siden lavede man den første hjertetransplantation.
Samme år, fik man for første gang mulighed for at flyve med en jumbojet. Først 5 år senere fandt Watergate sted.
Med omtrent 31 udgivelser om året er det blevet til 1550 MOK!
I anledning af jubilæet, har Bibliotek for Læger bragt en række af de bedste MOK-forsider gennem tiden. Vi bringer i dette
nummer også et par stykker, så I kan se, hvordan MOK ellers har taget sig ud. Med det store antal, er der helt sikkert nogle
gode, der har forpasset sig, men nyd dem vi bringer her. Hvis du vil se endnu flere, kan du finde dem i det nyeste nummer af
Bibliotek for Læger, (nr. 3, 2018). Ellers er du velkommen til at komme og kigge i arkivet om mandagen!
Nr. XXVIII
23. maj.
39. årgang
2006-2007

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

GODT MAN HAR LARS NÅR
MAN IKKE HAR EN RYGRAD!
MOK protesterede i 2007 mod indførslen af 4-årsreglen

I 1970 var Vietnam-krigen på alles læber

I 1972 planlagde man en motorvej, i stedet for Tagensvej

I ‘76 havde de også den holdning, at pensum er... dræbende

Af: Anders/ Mok-red
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Studentermedhjælper til Komplikationsforskningen
på Steno Diabetes Center Copenhagen

Forsøgspersoner til studie om ørekirurgisk
simulationstræning søges!

Vil du være en del af en forskningsgruppe, der søger at forebygge nyresygdom hos personer
med diabetes? Og har du lyst til at arbejde med klinisk forskning? Så er du måske vores nye
studentermedhjælper.

Synes du at kirurgi er spændende og har du lyst til at stifte bekendtskab med en af verdens
mest avancerede ørekirurgiske simulatorer, Visible Ear Simulator? På CAMES søger vi
studerende til et forsøg om brugen af Virtual Reality i kirurgi. Forsøget strækker sig over 4
forsøgsgange med en samlet varighed på ca. 10-12 timer fordelt over 1-3 måneder.

Om afdelingen og forskningsgruppen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har en forskningsgruppe, der arbejder med
klinisk forskning inden for diabetiske komplikationer. Gruppen består af et team af læger
(heraf en professor, 3 seniorforskere, 2 postdocs, 6 ph.d.-studerende), 3 projektsygeplejersker
og en studentermedhjælper.
Stillingen
Arbejdsopgaverne består i at hjælpe til i forbindelse med forskningsprojekter. Det
første stykke tid vil det primært være på ét projekt, hvor der skal sendes breve, ringes til
forskningsdeltagere samt indtastes data i elektronisk forskningsdatabase. Senere vil man
blive involveret i andre projekter i gruppen med lignende opgaver. Der vil være grundig
oplæring til opgaverne.
Kvalifikationer
•
Du læser medicin.
•
Du er minimum på 8. semester.
•
Du er systematisk, omhyggelig, ambitiøs, engageret, resultatorienteret og en god
kollega.
•
Du kan både arbejde selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn følger regionens overenskomst med HK, som også omfatter studentermedhjælpere.
Arbejdstiden vil som udgangspunkt være ca. 8-10 timer ugentligt (efter aftale).
Stillingen er et barselsvikariat, der ønskes besat i perioden 1. oktober 2018 til 31. august 2019.
Ansøgning
Kort ansøgning samt CV.
Ansøgningen sendes elektronisk senest 23/9-18 via REGIONH.DK/JOB jobnr. 213829.
Ved spørgsmål kontakt seniorforsker Marie Frimodt-Møller. Telefon 30913042.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til seniorforsker Marie Frimodt-Møller.
Telefon +45 3091 3042.
Om Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital
forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk
forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største
diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere på
www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Livslinien har brug for flere rådgivere

Vi har 250 engagerede rådgivere, som er i kontakt med mere end 16.000 mennesker årligt.
På Livslinien er du med til at gøre en forskel for mennesker med selvmordstanker eller i
anden alvorlig krise.
Ønsker du at rådgive
•
Mennesker med selvmordstanker
•
Deres pårørende og efterladte
•
Mennesker i krise
Og samtidig bruge din faglige nysgerrighed til at kvalificere dig og få relevant erfaring
på dit CV?
Så kan vi tilbyde
•
En solid grunduddannelse i selvmordsforebyggende rådgivning
•
Løbende supervision og videreuddannelse
•
Sparring med fagpersonale efter hver vagt
•
Et miljø med højt fagligt niveau og tværfagligt fællesskab
Vi forventer, at du
•
Er ansvarsfuld og engagerer dig i arbejdet
•
Har relevant praksiserfaring samt psykologisk, social eller
•
Sundhedsfaglig baggrund, dvs 1. sem. kandidat på medicin, eller anden erfaring
med professionelle samtaler
•
I gennemsnit kan afsætte 12 timer om måneden til
– frivillige vagter i rådgivningen
– supervision og holdmøder
Passer dette på dig, og bor du på Sjælland, ser vi meget gerne din ansøgning.
Du kan søge på www.livslinien.dk frem til 10. oktober

Forsøget foregår på CAMES, Rigshospitalet og der er fleksibilitet angående forsøgsdage
og tidspunkter.
Der er ingen krav om semester – alle studerende kan deltage. Dog må du ikke have trænet
mere end 2 timer i Visible Ear Simulator tidligere.
Ved at deltage får du chancen for at stifte bekendtskab med kirurgisk simulationstræning,
et indblik i forskning samt et diplom for deltagelse.
Hvis du er interesseret så send en mail med navn, semester og telefonnummer, så vender
vi tilbage og aftaler hvilke tider som passer dig.
Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippetMed venlig hilsen
Stud. Med. Andreas Frithioff: andreasfrit@hotmail.com, og
Læge, Ph.D-studerende Martin Frendø: frendoe@hotmail.com

Skolarstipendiat ved Indvandrermedicinsk Klinik,
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.
Forskelle i forekomsten af hudinfektioner med multiresistente bakterier blandt indlagte
patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte
Projektets formål er at undersøge forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt
indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte.
Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske
grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.
Skolarstipendiatet er af 6 måneders varighed med start snarest 1 januar 2019 (eller
deromkring). Projektet er fuldt finansieret.
IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt
samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK
funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.
Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@
sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet. Du er også
velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 12.10.2015.

Skolarstipendiat ved Indvandrermedicinsk Klinik,
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.
Resultater fra den kommunale helbredsscreening af nyankomne flygtninge i Danmark
I 2016 oplevede Danmark en øget tilstrømning af flygtninge, især fra Syrien. Som en af få
kommuner tilbyder København systematisk helbredsmæssig undersøgelse af nyankomne
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Projektet er baseret på gennemgang af
journal og paraklinik som indtastes database. formål er at beskrive populationen af flygtninge
og familiesammenførte til flygtninge i Københavns Kommune i helbredsundersøgelser ved
IMK i perioden2017-18 Følgende forskningsspørgsmål belyses:
•
Hvad er de anamnestiske og objektive fund?
•
Hvad er de parakliniske fund herunder mikrobiologi ?
•
Anvendelsen af helbredsundersøgelserne i almen praksis og kommune, herunder
socialpædagogiske og integrationsmæssige tiltag
Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en
nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og
arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du
er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.
Skolarstipendiatet er af 6 måneders varighed med start snarest 1 januar 2019 (eller
deromkring). Projektet er fuldt finansieret. Det er fordelagtigt hvis det planlægges som
led i forskningsår.
IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt
samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK
funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.
Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam:
mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet. Du
er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline fredag d.12.10.2018.

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
30.10.18 Auditoriet 2082. RH. Kl 17.00-20.30
Målgruppe: Før intro
Der vil blive serveret sandwich, sponsoreret af
Dansk Neurologisk Selskab.
Tilmelding på http://www.ynnn.dk/ senest
16.10.18. (Max 50 pladser)

MOK-redaktionen årg. 44.

Kommende neurolog?

BASISGRUPPER

ANNONCER

Are you up for a challenge?

|
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Syntes du organdonation er for nice?

Do you DARE?

FORSKNINGSOPHOLD I USA I EFTERÅRET 2019
Informationsmøde den 8. oktober 2018 kl. 17:15
Mærsk Tårnet, Nielsine Nielsen Auditoriet
Er du på forskerperspektivet på dit 5. semester på kandidaten i medicin i efteråret 2019, og
søger du et udfordrende og spændende internationalt forskningsophold?
Så kom til informationsmøde og hør om mulighederne for et 10 måneders forskningsophold
i Silicon Valley.
Her kan du:
•
Møde repræsentanter fra DARE – Danish American Research Exchange •
Høre om Lundbeckfondens stipendieprogram
•
Møde SUND studerende, som har deltaget i programmet.
Mere information: www.DAREfellowship.com
Kontakt: Nadia Storm, Program Manager, email: nadsto@um.dk; Kala M. Mehta, Academic
Director, email: kala.mehta@ucsf.edu

JOBOPSLAG

Stud.med søges til solopraksis på Frederiksberg.
Vi søger en medicinstuderende på min. 6. semester og med erfaring fra praksis eller en del
SPV-vagter bag sig, som kan indgå i vores team af medicinstuderende, der varetager såvel
sekretær- som sygeplejerskefunktionen i praksis.
Sekretæropgaverne består i at tage telefon, forny recepter, besvare mails mm.
Sygeplejeopgaverne indebærer blodprøvetagning, præventionskontrol, rejsevaccinationer,
BT-kontrol, svangrejournaler mm.
Du vil selvfølgelig blive oplært i ovenstående, men du skal være indstillet på at arbejde
selvstændigt, da der i perioder kan være travlt.
Arbejdstiderne er 8-14 man-fredag eksl. onsdag.
Det forventes, at du kan tage 2 vagter i ugen.
Tiltrædelse snarest muligt!
Send ansøgning til: praksis@amrytter.dk

FIGURANT TIL FYA ULTRALYDS KURSUS
Kurset løber over 2 hele dage, hvor der om formiddagen er forelæsninger og hands-on
om eftermiddagen.

Så kom til introaften hos Donaid!
Hvornår: 24. september kl. 17.00
Hvor: 13.1.37
Udover en introduktion til Donaid så vil der være mad og et spændende oplæg. Mere info
om det på eventet! Kom glad!
Find eventet her:
Hvem er vi?
Donaid er en gruppe under IMCC. Vi underviser gymnasieelever i organdonation, så de
kan tage stilling på et informeret grundlag. Hvis du syntes mere viden om organdonation
koblet med undervisningserfaring lyder godt, så kom forbi et af vores arrangementer eller
find os på Facebook:
Find vores gruppe: Donaid IMCC København og vores side: Donaid IMCC
Kommende arrangementer:
Næste månedsmøde 3/10 kl. 17.15 i Studenterhuset
National organdonationsdag 13/10
– find os på Kultorvet om formiddagen!
Materialedag 15/10
Hygge med fællesspisning 19/10

IMCC EARTH

Synes du også at Black Friday kan krybe tilbage til den kyniske profit-spekulerende
bæredygtighedsignorante CBS'ers hjerne det kommer fra? Så hils pænt på Green Wednesday!
Onsdag den 10. oktober kan du tage det tøj, der gemmer sig bagerst i skabet derhjemme,
med ned i Studenterklubben, hvor du kan bytte dig til dine nye yndlingsoutfits!
Basisgruppen IMCC EARTH står klar til at tage imod fra kl 14, og 16.30 sættes der en film
på om bæredygtighed. Betalingskonceptet er øje for øje, kjole for whatever. Swap, don't
shop ???? Vi ses!

Semesterstarts Månedsmøde i PMS

Til hands-on skal vi bruge 6 figuranter hver dag. Der vil være tale om skanning til regional
anæstesi og vaskulær adgang (hals, ryg, mave, arme, ben), samt eFAST + FATE + luftvej
(thorax og abdomen).
Som figurant får man mulighed for at overvære de spændende forelæsninger om
formiddagen, og lære om anvendelsen af UL indenfor det anæstesiologiske speciale.

Kære alle, mandag d. 24 september er det tid til semesterets
første månedsmøde i Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
– PMS.
Denne gang har vi inviteret uddannelseslæge Caroline Fussin Bruun til at komme lidt og
fortælle om at være uddannelseslæge i psykiatrien. Herunder vil hun fortælle lidt om hvad
hun laver som forvagt og til stuegang, samt hvordan den psykiatriske undersøgelse af
patienterne foregår, med et par cases som eksempler.

Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav. Alle er velkomne!

Oplægget starter kl 17.00 og er i lokale 13.1.36

Det praktiske:
Kurset foregår d. 17.-18. oktober 2018 hos GE Healthcare i Brøndby (bus 300s stopper lige
ved døren).
For mere info eller tilmelding kontakt: fyabestyrelse@gmail.com

MÅNEDSMØDE OG GENERALFORSAMLING
HJERTESTOP - hvad gør man når algoritmen er udtømt og patienten stadig har stop?
Kom til oplæg med speciallæge i anæstesi Søren Stemann Rudolph, der til daglig arbejder
på Rigshospitalets HovedOrtoCenter og på akutlægebilen og -helikopteren, og hør hvad
man gør når patienten har hjertestop, man har fulgt algoritmen og patienten stadig ikke
har ROSC. Hvilke behandlingsmuligheder har man og hvad skal man tænke på?
Hvem er du?
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin,
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og
foredrag.
Derudover er medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

Alle er velkomne, både hvis I interesserer jer generelt for psykiatri, gerne vil høre mere om
specialet, eller hvis I overvejer at tage læge vikarjob i psykiatrien.
Efter oplægget er der månedsmøde hvor vi vil snakke lidt om de kommende aktiviteter
for dette semester.
Der vil være lidt at drikke og snacke til.
I kan finde begivenheden på vores facebook gruppe: https://www.facebook.com/
groups/26825007509/
Vi glæder os til at se jer alle!

Månedsmøde i SAMS
Torsdag den 27/9 holder vi i SAMS årets første månedsmøde! Vi var glade for at få talt
med så mange af jer til basisgruppebazar idag, og vi vil rigtig gerne se jer allesammen
igen - og alle jer vi ikke så!
Derfor skal du og din læsemakker sætte et stort kryds i kalenderen torsdag d. 27/9 kl. 17.
Så kvitterer vi med et lille intromøde om vores basisgruppe, hvor du bl.a. kan høre om det
kommende semester, vores færdighedskursus og jobmuligheder for dig som studerende.
Bagefter er der fælles pizza på vores regning.

ALLE betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan stille op til
generalforsamlingen, uanset semestertrin og erfaring.

Er du ikke helt sikker på, SAMS er noget for dig, så duk endelig op og hør lidt om os alligevel.
Alle er velkomne. Der er noget at lære for alle semestertrin, og vi glæder os til at lære dig
at kende. (glad smiley/flag/whatever)

Se mere om SATS, bliv medlem og følg os på Facebook.

Kh. SAMS

Det praktiske:
Mødet holdes d. 3. oktober 2018 kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.36

P.S.: Find os på Facebook under "SAMS København"

Lubben og den tykke laks

er venner.
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FADLS EFTERÅRSKURSER
Første tilmeldingsrunde er nu åben!
- og lukker først på fredag d. 21/9 kl. 12

Tilmeld dig bl.a.:
Neurologi d. 25.,26. september
Psykiatri d. 2.,3.,4. oktober
Skadestue d. 3.,4. oktober
Akut medicin d. 9.,10.,11. oktober
Neurologi d. 17.,18. oktober
Kardiologi d. 22.,23.,24. oktober
Psykiatri d. 22.,23.,24. oktober
Væskebalance d. 23.,24. oktober
Skadestue d. 31. oktober, 1. november
Du tilmelder dig som altid på:
mit.fadl.dk

Vidste du, at hvis du har været ansat på
et hold i over 6 måneder, så har du 3
måneders opsigelse i stedet for 2?

Kontakt dine tillidsrepræsentanter på
tillid@fadl.dk - de har tavshedspligt

STUDENTERTILBUD

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Højtlæsningsgruppe for studerende ved studenterpræst Nicolai
Vi vil læse udvalgte, skønlitterære tekster som fælleslæsning, dvs. højtlæsning vekslende
med samtale om det, som vi har læst. Som deltager får du mulighed for at indgå i et særligt
fællesskab, hvor vi deler tanker og refleksioner om og med udgangspunkt i de tekster,
der læses, og derigennem sammen får nye oplevelser og perspektiver. Det kræver ingen
forberedelse eller særlige forudsætninger at deltage, og det er ikke nødvendigt at deltage
alle gangene – bare mød op!
Tid og sted: Første gang er onsdag d. 26. september kl. 17.00-18.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré
Du er aldrig alene – bakterierne i og omkring dig.
Foredrag ved Peder Worning, ph.d. i biofysik og forsker på Hvidovre Hospital
Der er bakterier alle vegne, hvor der er liv på denne klode, og de er årsag til nogle af de
frygteligste sygdomme, vi kender til. Dog er de sygdomsfremkaldende en sjældenhed blandt
bakterier. Der er langt flere bakterier, som er os til gavn end til skade. Hver gang vi tager
antibiotika, skader vi både de patogene bakterier og vores naturlige flora, og det kan betyde,
at man bliver mere modtagelig overfor infektionssygdomme efter en antibiotikakur, fordi
den naturlige bakterieflora er blevet svækket. Det viser sig ofte som en antibiotikainduceret
diarré, og den kan behandles effektivt med lort fra raske mennesker, det hedder en
fæcestransplantation. Det har vi gjort i over et år på Hvidovre Hospital med gode resultater.
Peder Worning vil fortælle om vores naturlige bakteriers betydning for vores sundhed,
hvordan vores organisme er udviklet sammen med dem, og hvordan vi kan bruge bakterier
til at bekæmpe sygdomme.
Tid og sted: Onsdag d. 26. september kl. 19.30
Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30, 2200 København N
Fri entré

|

7

Filosofisk svampetur i Gribskov
Den filosofiske svampetur er blevet en tradition. Vi filosoferer gående over naturfilosofiske
spørgsmål, men udgangspunkt i svampenes liv. Der plejer også at blive samlet en del spiselige
svampe og der er eksperter med, som deler ud af deres viden om svampene. Turen er i øvrigt
præget af god stemning, samtaler og fællesskab. Undervejs holder studenterpræsten en
opbyggelig tale. Husk at tage mad og drikke med, godt fodtøj og påklædning efter forholdene.
Hvis man vil samle svampe er det praktisk med en lille kniv, en lille børste eller pensel med
halvstive børster og en kurv. Om svampene sætter mange frugtlegemer (som er det vi samler),
afhænger af vejret, men Gribskov er et god sted til formålet. Arrangeres i samarbejde med
Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 29. september kl. 10.15
Mødested er Maarum st. Fællesafgang fra Nørreport st. annonceres på facebookbegivenhed.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk med navn+studieretning.
Fri entré
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.
Studenterpræsten 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.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus
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Vinderen af årets kagedyst er fundet!
Panums årlige kagedyst, der i folkemunde også er
kendt som "Basisgruppebazaren", løb mandag d.
17/9 af stablen. Og niveauet var som altid svingende.
Panumrunners lader stadig til at have misforstået
opgaven. Årets trend var tætte sukkermættede
kakaokager - Lækkert, men også mættende og til sidst
kvalmende. Tæt på sejren var pusterummet med en
kokosmakron fra Netto. Den var meget sød og smagte
samlet set dårligt. Men kagestandens tjenere var meget
flinke, og serverede kaffe. Vinderen blev FFF, med en
helt klassisk kakaokage i "klassens time"-stil. Luftig
og svampet, omend til den søde side. Stort tillykke til
vinderne, og tak til de to frivillige der indvilligede i at
lade sig fotografere af MOKs fotograf.
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GØGLISH

GØGL

Din vej fra STUD.MED. til FÆRDIG.MED.
Af Alice // MOK-red

Medilearner udvider business...

Det startede med en
træstamme.

Helt hooked på fentanyl.

Nu sidder jeg her.

a arvidsson

amokerworld
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