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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.

basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og FADL, samt
jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst gøgl… Når MOK

Månedsmøde i SATS

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

TORSDAG
Månedsmøde i SØNHKS
PUFFs generalforsamling
TEKNOTORSDAG!

FREDAG
Årets første månedsmøde i OSM
Alice drager på kærlighedstogt til Holland
The Beatles-musikgudstjeneste i Natkirken

Kys og kærlighed
Dit MOK

LØRDAG

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

Årets revyscene bliver sat op!
Sku’ man tage en FADL-vagt?

SØNDAG
Andrea skal i kirke
Dining week starter!
Potter med patter i Absalon

MANDAG
MOK deadline 12.00
Medicin og vin: Sansefuld skizofreni
Uge 7. Nej, du har ikke vinterferie.

TIRSDAG
Hold 107 har SAU om pH.
Revyens øveuge er i fuld gang. Alt sejler.

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: Teknotorsdag
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Sensory Deprivation Tannkkss
Her kan du laese lidt omkring
Her kan du laese lidt omkring

SSeennssororyy DDeeppririvvaattiioonn TaTanks

Planen var egentlig at skrive en side om årets Super Bowl, som blev spillet søndag nat,
men grundet den usædvanligt kedelige kamp med et usædvanligt kedeligt half time
show kommer her i stedet en beskrivelse af min oplevelse i en Sensory Deprivation
Tank da jeg besøgte Kentucky for nylig.
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STUDENTERTILBUD

BASISGRUPPER

OSM er basisgruppen der vil knække cancer!
Onkologi er specialet der omhandler kræft – og vi er basisgruppen som sætter fokus på dette
speciale. Vi er en lille gruppe studerende spredt udover hele studiet, som har opbygget en
hyggelig og social forening – og DU er inviteret til at være med.
Vi afholder semesterets første månedsmøde d. 8. Februar kl. 16.00 i lokale 13.1.41. Her vil
vi sammen sætte os og laver et udkast over hvad vi vil dette semester. Kom og vær med,
spis snacks og hør om vores planer for fremtiden som bl.a. indeholder et besøg hos OSM
Århus og Panums første Knæk Cancer arrangement.
Derudover har vi allerede planlagt et fedt event for de industri-interesserede.
D. 13. Marts kl. 16.00-19.00 har OSM arrangeret et fyraftensmøde hos MSD Danmark.
Det bliver en spændende og anderledes aften, hvor der er mulighed for at blive klogere
på lægens rolle i industrien samt hvordan hverdagen ser ud der. Tilmelding til dette
arrangement, sker ved at sende fuldt navn til mette.kehlet@merck.com senest d. 6. Marts.
For mere information se vores event ”Karrieremuligheder inden for medicinalindustrien”
på Facebook.

Velkommen kære nye medstuderende (og velkommen tilbage til de gamle)!
Interessegrupper, eller basisgrupper på lokalt sprog,
er en kernedel af det at være studerende på Panum.
Vi har et fokus på plastikkirurgi og kirurgisk æstetik.
Hvad laver vi så? Vi holder kurser og foredrag for
de studerende og vi prøver at bygge bro mellem
studerende og læger. Du kan se frem til kurser i
suturering, brandsårkirurgi, CV-foredrag mm.
Basis sutur 1
Vores 1. kursus er allerede d. 14. februar. Det bliver
et basiskursus i suturering for alle studerende, om
du går på 1. eller 12.
Billetsalget åbner en uge før og der plejer at være
rift om pladserne.

Interesseret i vores arbejde generelt?
Like os på Facebook: ”OSM København –
Onkologisk Selskab for Medicinstuderende”
hvor du kan finde vores event og følge vores
arbejde.

Basisgruppe bazar
D. 18. februar har du mulighed for at møde os, hør
mere om hvad vi laver, og hør mere om hvordan du
kan engagere dig. Gå ikke glip af Panums halvårlig
kagedag.

Mvh.
Onkologisk Selskab for Medicinstuderende (OSM) - København

Semesterets første månedsmøde
D. 27. februar holder vi semesterets første
månedsmøde. Her kan du komme bagom kulisserne
og se, hvordan vi arbejder i gruppen.

MÅNEDMØDE I SATS NU PÅ ONSDAG!
Almen anæstesi – hvad er det for en størrelse? Det omhandler bl.a. varetagelse af patienten
før, under og efter en operation, men hvad sker der f.eks. ved et præ-tilsyn? Hvilke stoffer
bruger man for at smertedækker og til at bedøve? Hvilke værktøjer arbejder man med og
hvilke udfordringer kan man møde under og efter operationen?
Der er massere man kan blive klogere på, for den almene anæstesi strækker sig over enormt
meget. Heldigvis får vi besøg af tidligere SATS-medlem Lasse Hald, der har færdiggjort sin
introstilling i anæstesi og har taget tid ud til at gøre os lidt klogere på almen anæstesi.
Så kom og hør om, denne ene af de fire søjler inden for det anæstesiologiske speciale, til
SATS månedsmøde.
Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og du kan høre lidt om hvad der er sket i
SATS siden sidste månedsmøde og hvad der er planlagt i den nærmeste fremtid samt lidt
om hvad der er i støbeskeen af spændende sager til senere på året.
Det praktiske:
Mødet afholdes onsdag d. 6. februar kl. 16.15 på Panum lokale 29.01.30
Hvem er du?
Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv
medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’
månedsmøder og foredrag.
Medlemskontingentet er på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række
arrangementer, som udelukkende er for SATS-medlemmer.
Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

FIGURANTER SØGES TIL KURSUS I AKUT ULTRALYD
Bliv figurant på kursus i akut ultralyd ved SATS den 8. marts 2019 og få hele kurset gratis!
Kom med og bliv klogere på teoretisk og praktisk gennemgang af de to akutte
ultralydsprotokoller FATE og eFAST. Forud for kurset vil du modtage materiale der
gennemgår protokollerne, så du som figurant kan få mest muligt ud af kurset, og læger
med stor erfaring med protokollerne vil væretage den praktiske undervisning, som du som
figurant har førsteparket til. Du vil deltage i den teoretiske undervisning på lige fod med
de øvrige deltagere.
Udover at få kurset gratis er også forplejning på dagen inkluderet og vi garanterer en god
stemning og masser af klinisk relevant læring.
Er du interesseret, så skriv til kursusansvarlige Hadi Chaachouh på hadichaachouh@gmail.
com eller Oscar Rosenkrantz på naestformand@sats-kbh.dk

Går du og overvejer om du er interesseret i det ørenæse-hals-kirurgiske speciale?
Så kom til månedsmøde i SØNHKS!
Vi holder månedsmøde torsdag den 7/2-2019 kl 17.00 i studenterhuset hvor alle er velkomne.
Så uanset om du lige er startet på 1. semester eller snart er læge så kom endelig forbi.
Vi er skide søde og glæder os til at se dig!

|

Kurser er forbeholdt medlemmer. Et medlemskab
varer i et år og koster 50 kr.
Brug QR-koden og udfyld formularen.
Følg med på
Facebook: facebook.com/SPLASbasisgruppe

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i
København - SMiK
Kære Studerende
Velkommen til et nyt semester. Studenterpræsten er som altid tilgængelig for samtaler
på sit kontor på Panum, og Studentermenigheden har et godt forårsprogram klar. Der er
fugletur og fisketur i april og maj, og jeg står også for en filosofisk salon på to foredrag over
temaet ”Eksistensen i det fortravlede samfund” samt en højskolesangaften i maj med Ida
Auken. Desuden har vi gudstjenester, foredrag, mindfulness i kirkerummet og meget mere.
Følg os på FB og se mere.

Kommende arrangementer:
Mindful morgenstund for studerende ved studenterpræst Camilla og mindfulnessinstruktør Maja
Er du stresset? Eller kunne du blot tænke dig en rolig start på dagen? Hverdagen som
studerende kan undertiden afføde uro i krop og sind. Hvis du kan genkende det, så kom
og prøv en mindful stund i kirken! Det varer 30 min. og efterfølgende serveres en let
morgenmad til dem, som har tid og lyst.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 8.30. De næster datoer er 19. februar samt 5. og 19. marts
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré
Foredrag: Angst som grundvilkår i den menneskelige tilværelse
Angst er et komplekst fænomen i menneskers liv og er blevet fortolket på mange måder
gennem historien. I dag opfattes angst ofte som noget sygeligt, når den melder sig uden at
der er reel fare på færde. Ph.d-stipendiat Markus F. Christensen vil vise, hvordan angst kan
forstås som et menneskeligt grundvilkår fremfor en mental sygdom. Gennem eksempler
fra litteraturen og filosofien vil han fremsætte et humanistisk og hermeneutisk alternativ
og re-aktualisere angst som en dynamisk grundfølelse i det menneskelige liv.
Tid og sted: Onsdag 20. februar kl. 19: Indledende temagudstjeneste. Kl. 19.45: Foredrag.
Deltag i én eller begge dele.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
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.
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.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus
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Unge kvinder og mænd søges til projekt omhandlende normale variationer i hjernen

Harvard Medical School – Massachusetts General
Hospital – VKO ophold

Projektets originale titel: Reproducibilty of MRI scans - A feasibility and pilot study.
A pilot study in relation to the study protocol Neuroplasticity Induced by General Anaesthesia

Her får du mulighed for at komme på klinisk
ophold på Massachuttes Eye and Ear Infirmary
(Harvard Medical School), Boston.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
Er rask.
Er mellem 18 og 35 år gammel.
Har et BMI på mellem 18 og 30.
Er ikke-ryger.
Ikke tager medicin til daglig.
Formålet med dette projekt er at teste gennemførligheden og reproducerbarheden af
et studie omhandlende variationer i hjernen målt ved MR-skanninger og blodprøver. Vi
søger derfor raske unge mænd og kvinder i alderen 18 - 35 år til deltagelse i projektet. For
at deltage skal du være sund og rask, ikke-ryger, være normalvægtig eller let overvægtig
(BMI 18-30), og ikke have et fast forbrug af medicin.
Ved deltagelse i projektet skal du gennemgå en helbredsundersøgelse samt en forsøgsfase
fordelt på tre dage med MR-skanninger, blodprøver og én gang to timers hvile under
overvågning.

|

Der er etableret et samarbejde imellem
Massachuttes Eye and Ear Infirmary (Harvard
Medical School) og ØNH-afdelingen på
Rigshospitalet. Ansvarlig for samarbejdet er
professor, Christian von Buchwald.
Næste ophold er i juni 2019, med varighed på 4
uger og 2-3 medicinstuderende vil få mulighed
for at komme afsted.
De studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på lige vilkår med sidste års
Harvard Medical School studenter og vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO (2009-kandidatstudieordningen)
Alle med interesse for ØNH der senest i forårssemestret har gennemført kurset, opfordres til
at ansøge – topkarakterer og publikationer er ikke en forudsætning for ansøgning.

Alle forsøg udføres på Rigshospitalet Glostrup, og der ydes økonomisk kompensation for
deltagelse heri. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komité med journalnummer
H-18020364.

Krav:
• Du er på kandidat-delen og har afsluttet ØNH-kurset inden opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du taler godt engelsk og kan klare dig i udlandet.
• Du skal kunne være væk hele juni måned

Der kan læses mere om forsøget, dets metoder samt etiske overvejelser i deltagerinformationen
som fremsendes ved kontakt til undertegnede. Har du lyst til at deltage, eller spørgsmål til
metoder, forløb eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os for en uddybende
samtale.

Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. ½ A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER, KONTAKT VENLIGST

Til Professor Christian von Buchwald på adressen: Rigshospitalet, ØNH-afdeling 2071,
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø (mærk kuverten Boston) eller e-mail: christian.von.buchwald@
regionh.dk i emnefeltet skal der stå Boston S2019.
Opholdet blev annonceret i forbindelse med introforelæsningen fredag den 1.
februar, i tilfælde af yderligere spørgsmål kan nedenstående kontaktpersonerne for
udvekslingsaftalen kontaktes:

Signe Sloth Madsen, læge
Signe.sloth.madsen@regionh.dk / tlf. 4025 4790
Projektet udføres af:
- Signe Sloth Madsen, læge. Neuroanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup.
- Mohammad Sohail Asghar, læge, phd, master of disaster management. Neuroanæstesiologisk
klinik, Rigshospitalet Glostrup.
- Professor Kirsten Møller, overlæge, phd, dr.med. Neuroanæstesiologisk klinik, Rigshospitalet.
- Professor Henrik Bo Wiberg Larsson, overlæge, dr.med. Functional Imaging Unit, Klinisk
Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup.

Læge Marie-Louise Hansen på: louise_uhre@hotmail.com
Professor Christian von Buchwald på: christian.von.buchwald@regionh.dk

Lægevikariat på Kirurgisk Afdeling,
Bornholms Hospital

Vil du undersøge effekten af medicinoverforbrug
på de mandlige kønshormoner?

Vi tilbyder ansættelse til en læge/stud.med., som har lyst til 6 måneders ansættelse på
Afdeling for Kirurgi i et lægevikariat fra den 1/3 2019.

Fagligt giver Bornholms Hospital en særlig mulighed for at erhverve sig de brede
lægekompetencer herunder skadestuearbejde, traumemodtagelse, modtagelse af akutte
kirurgiske patienter, stuegangsfunktion og praktiske kirurgiske kompetencer. Afdeling for
Kirurgi består af mave/tarmkirurgi, ortopædkirurgi samt gynækologi og obstetrik.

Man arbejder selvstændigt, dog i tæt samarbejde med speciallægerne. Afdelingens
overlæger prioriterer supervision og undervisning meget højt som en vigtig del af
dagligdagen i afdelingen.

Bornholms Hospital er et akuthospital, der, som det eneste i Region Hovedstaden, har samlet
henholdsvis de kirurgiske specialer i én afdeling (Afdeling for Kirurgi) og de medicinske
specialer samt onkologien i én afdeling (Afdeling for Medicinske Sygdomme).

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Bornholm ligger kun en halv time fra København med fly. Vi tilbyder bolig efter gældende
overenskomstregler, og der er en tradition for et hyggeligt fællesskab, da de fleste yngre
læger bor i boliger på sygehusets område.

For yderligere information uddannelsesansvarlige overlæge Lotte Clevin på tlf. 38 67 18 98,
mail lcle0005@regionh.dk – mobil 23617549

Der foreligger detaljeret funktionsbeskrivelse der kan rekvireres på anmodning.

Vi søger en selvstændig, kvik og dygtig medicinstuderende, der er interesseret i neurologi,
hovedpine, patientkontakt og mandlige kønshormoner! Og så skal du helst have bestået
neurologi på 4. semester kandidat inden start.
Vi kan tilbyde et forskningsår, hvor vi forventer, at du publicerer mindst 1 artikel (som også
kan bruges til kandidatopgave) under kyndig vejledning. Forskningsåret kan kombineres
med forskningssemester på KU, samt 6 måneders stipendiat.

Ansøgningsfrist:
Motiveret ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger sendes via ”søg job” her på siden senest
den 8. Februar 2019, kl. 12:00.

Læs om Bornholms Hospital på www.bornholmshospital.dk

Bornholm bliver ofte set som en ren ferieø. Men Bornholm er meget mere end det. Vi har et
attraktivt samfund med overraskende natur, tiltrækkende nærvær, høj livskvalitet, berømte
fødevarer og en behagelig lavere puls. Bornholm summer af liv, udfordringer og oplevelser.
Foretrækker man afveksling, er storbyen lige rundt hjørnet – 30 minutter med fly.
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Deadline er fredag d. 8. marts kl. 10.
Der er søgt og bevilget støtte til flybilletter. Yderligere fonde kan søges til dækning af logi
mv. ”Malpracticeinsurance” skal selv arrangeres med lokalt forsikringsselskab i USA.

Lidt om projektet:
Vi skal inkludere 20 mænd med medicinoverforbrugshovedpine og måle niveauet
af kønshormoner før og 2 måneder efter medicinsanering (stop af overforbrug af
smertestillende). Projektet er klappet og klart, og lige til at gå til, så du kan sagtens nå det
på et år.
Hvis du vil høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte os på louise.ninett.carlsen@
regionh.dk eller 30 70 33 28.
Vi har i øvrigt et super godt sammenhold i forskergruppen på Dansk Hovedpinecenter der er både en god faglig sparring, men også masser af hygge og sociale arrangementer
Så skynd dig at sende en kort ansøgning og CV til louise.ninett.carlsen@regionh.dk.
Ansøgningsfrist fredag d. 22. februar 2019.
Mange hilsner og på gensyn,
Louise Carlsen, Læge og Ph.d.-studerende
Mette Bisgaard, Projektsygeplejerske
Rigmor Jensen, Professor
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet, Valdemar Hansens Vej 5, Indgang 1A, 2600 Glostrup

‘NEGER’-DISKUSSION

GIK HELT GALT
Man skal passe på med den slags. Set på EB.dk...

VIL DU VÆRE
MENTOR ELLER MENTEE?
SKRIV TIL MENTORKBH@FADL.DK

I februar lancerer FADL her i København en ny faglig mentorordning for både
bachelorstuderende og næsten-kandidater (9.-12. semester).
De bachelorstuderende vil blive mentoreret af kandidatstuderende og næstenkandidaterne af færdiguddannede læger. Det er et medlemstilbud for FADLs
medlemmer.
•

FADL sørger for at rekruttere såvel mentorer og mentees og matcher jer
indledningsvist. Efter den obligatoriske undervisningsaften d. 27 februar går
mentee-møderne i gang, og de kører frem til sommer, hvorefter det vil være
muligt at fortsætte både som mentor og mentee.

•

Vi kører ordningen som gruppementoring, og som mentee vil du derfor typisk
blive sat sammen i grupper af 2-4 mentees. Der afholdes typisk 4-5 mentormentee møder i løbet af et semester. De varer generelt 1-1 1/2 time pr. gang.

•

Som mentor får du ved undervisningsaften udleveret et toolkit med gode råd og
øvelser, du kan bruge i forbindelse med dine mentee-møder.

Du kan læse mere om ordningen på fadl.dk
KONTAKT
FADL.dk
35 20 02 50
kkf@fadl.dk

KANDIDATRECEPTION
ONSDAG D. 30 JANUAR

FADL ØNSKER ALLE NYE LÆGER STORT TILLYKKE!

RUSINTRO HOS FADL
ONSDAG D. 6/2
FREDAG D. 8/2
TORSDAG D. 7/2
MANDAG D. 11/2
MANDAG D. 11/2
TIRSDAG D. 12/2
ONSDAG D. 13/2
FREDAG D. 15/2
FREDAG D. 15/2

HOLD 106
HOLD 103
HOLD 104
HOLD 102
HOLD 111
HOLD 108
HOLD 109
HOLD 101
HOLD 110

KL. 13.30-15.15
KL. 13.30-15.15
KL. 13.30-15.15
KL. 10.15-12.00
KL. 14.15-16.00
KL. 12.15-14.00
KL. 12.15-14.00
KL. 10.15-12.00
KL. 13.15-15.00
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GØGL

BIERNE – FAMILIE OG ORGANISERING

I sidste uge blev du præsenteret for en lidt deprimerende historie om bierne og hvorfor de dør – håber samvittigheden har restitueret
sig. Trods vi er med til at dræbe mange bier og bæredygtig fødeproduktion i fremtiden, kan vi sammen vende udviklingen. Og med
oplysning følger (forhåbentligt) interesse for biernes og deres liv. Denne uge udforsker vi koloniens opbygning og den fascinerende
arbejdsfordeling og organisering, der foregår i bikuben/bistaden.
Honningbien er en af det mest studerede insekter, både på grund af den interessante biologi, men også på grund af de store økonomiske
implikationer af biernes bestøvning.
Arbejderbien er underudviklede hunner fra befrugtede æg, og deres æggestokke er ringe udviklede og kan kun i særlige tilfælde producere
æg. Arbejderbien kan ikke blive parret, og deres æg vil være ubefrugtede og lede til droner. Her har jeg desværre ikke dykket længere
ned biens biologi for lige at forstå hvordan det kromosomalt går op, men måske kan nogle af jer kære læsere forklare hvordan det
hænger sammen. Arbejderbien arbejder ret så voldsomt, og om sommeren og foråret lever den et kort liv, på grund af det slidsomme
arbejde. De første tre uger af dens liv har den arbejdsopgaver inde i bistaden (fodring af yngel, være vagtbi), mens den så får opgave at
være trækbi. Livet som trækbi er umådeligt hårdt, da arbejderbien har ansvaret for at hente de store mængder vand, propolis, nektar og
pollen som kolonien skal bruge. For at kunne klare de mange forskellige arbejdsopgaver er arbejderbien udstyret med mange forskellige
features, som den kan skifte imellem. F.eks. skal den ikke kunne producere yngelfodder hele dens levetid. Opsummerende er livet som
arbejderbi kort og hårdt, men den har vitale funktioner for hele kolonien.
Dronen er bifamiliens hanner og er dannet fra ubefrugtede æg fra arbejderbien (igen, forstår ikke helt hvordan biologien virker her).
Dronens vigtigste opgave i bifamilien, er at parre sig med dronningen. Desuden har dronen en ’scout’ funktion, hvor de undersøger
luftrummet omkring bistaden. Når dronen er 2 uger gammel, flyver den ud til dronesamlingspladser (hvor der også er droner fra andre
familier). En jomfrudronning vil besøge dronesamlingspladsen og udsende duftsignaler, og den drone der opfanger disse signaler, får
lov til at parre sig. Nu begynder den ellers fede historie om dronens liv dog at få en lidt morbid drejning. Hvis dronen får lov til at parre
sig, dør den, da dens parringsorgan brækker af under parringen og river halvdelen af abdomen med sig. Ret voldsomt… Desværre er
dens skæbne ikke bedre, hvis den ikke får lov til at parre sig. Når sommeren er ved at være slut, er der ikke længere brug for dronerne.
De bliver enten jaget på flugt fra bistaden, eller stukket ihjel af arbejderbierne. Det kaldes droneslaget, og er sikkert super blodigt på
bi-niveau.
Dronningen er den største (og længste) i bifamilien. Dronningen udvikles fra et befrugtet æg, og det er pladsforholdene og fodersaften i
cellen, der afgør om det bliver en dronning eller ej. Larver, som har dronningepotentiale, fodres med en mere kulhydrat- og vitaminrig
fodersaft (den såkaldte ’gele royale’) end den arbejderbierne får. Endvidere bliver dronningelarven placeret i en særlig dronningecelle.
Jomfrudronningen er svær at skelne fra en arbejderbi, men få dage efter den klækkes, flyver den ud til dronesamlingspladserne og
parrer sig. Herefter får den en større og længere bagkrop. Dronningen parrer sig kun en eneste gang i sit liv (dog med op til 15 droner).
Sæden opmagasineres i bagkroppen, og med den portion kan hun lægge alle de æg, der skal bruges. Dronningens opgave er at lægge
æg, og på kun én dag kan hun lægge op til 2.000 æg – hvilket er mere end hendes vægt i lagte æg. Endvidere har dronningen en vigtig
kommunikativ opgave, hvor hun gennem feromoner kommunikerer mellem honningbierne og holder sammen på bifamilien. Dronningen
kan blive 5-6 år gammel, men ægproduktionen aftager med alderen, og derfor plejer biavlere at udskifte dronningen efter ca. 2 år. Jeg
ved ikke hvad der sker med de aflagte dronninger, men jeg håber, at de får en behagelig pension.
Følg med i de kommende uger hvor vi flyver længere ind biernes forunderlige verden!
Indtil da, kan du lege med på denne gul-sorte udgave af ’Find Holger.’ Vi starter med en nem én. På billedet ser du en bifamilie på
yngleplade (sekskantede celler). Find dronningen – husk, spids krop, meget længere end vinger ift. arbejderbierne. Indkreds bidronningen
og send dit svar til mok@mok.dk – så er du med i konkurrencen om lækker honning!

Find dronningen!
Tegn en cirkel og send
dit svar til
mok@mok.dk
På torsdag er der endelig Teknotorsdag igen. Fat din læsemakker
og stryg ned i Klubben og drik en
turbo-Maté. Er du ny eller skal
du have opfrisket, hvordan man
står i bar, så er der baroplæring
kl. 15 torsdag.
PS. Husk at gulvet kan være mere
glat, end det plejer, især når det
er vådt.
Nåede du ikke HG intro? Bare
rolig - der er endnu en HG intro
d. 25/2 kl. 15:30. Kom glad <3
Fra næste uge overtager revyen
Klubben for at gøre sig klar til
årets show. Det bliver rigtig fedt!
Klubben åbner igen d. 25/2

