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MOK

DET SKER I UGEN

UGENS BASISGRUPPE
Bamsehospitalet og Sund Krop er Panums (måske) hyggeligste
basisgruppe.
Vi har fokus på kommunikation og underviser børn i
børnehaven og indskolingen om krop og sundhed gennem leg.

ONSDAG
MOK udkommer.
Sine har flere bakterier
Sofie har dermaundervisning online
Vi flytter ind i Nordfløjen!!!

Når vi ikke er ude og undervise holder vi hyggelige
månedsmøder og sociale arrangementer (bl.a. bowling, brunch
og filmaftener foruden årets julefrokost). Til månedsmøderne
er der altid kage og kaffe mens vi diskuterer kommende
arrangementer og undervisning, faglige indslag og nye tiltag
i på nationalt og lokalt plan. Man er velkommen til at spise
med efter månedsmødet, hvor vi altid sørger for at lave eller
købe noget dejlig mad.

Johan skyder med riffel
Andreas spiller fodboldkamp
Introduktion til FADL-repskab se s.8

Næste månedsmøde er på torsdag d. 10. september kl. 17 i
Studenterhuset. Alle er velkomne, nye som gamle!

Mo skal lave en Marie-Antoinette paryk
Andreas holder ex-roommate dinner
En fra MOK skal til udlandet

TORSDAG

FREDAG

Find os på facebook på facebook.com/FrivilligBHSKkbh

LØRDAG
Andreas skal på date
Mo skal på date
Ikke med hinanden
Mok-redaktionen hører Euphoria på zoom

SØNDAG

UGENS SJOVE INDSLAG

Loppemarked
Sofie skal se Frede
Sine er bagvagt men skal på Glyptoteket

Studerende

MANDAG
MOK deadline 12.00
Vi laver MOK
Alice er på vagt på NYK

Medicinstuderende
Infektionsmedicinsk afdeling

MOK’s egen Johan Platz

TIRSDAG
Alice kickbokser
Sine er på våd studiesal

UGENS REDAKTION
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HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
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ANNONCER

Ambitiøs studentermedhjælper søges til
forskerstilling med ortopædkirurgisk interesse
med speciel interesse for børn.
Dette kan evt. blive til en del af dit studieforløb.
Børneortopædkirurgisk forskningsenhed (BOF), Børnesektionen, Ortopædkirurgisk afdeling,
Hvidovre hospital søger en ambitiøs studerende til en deltids forskerstilling med start i
efteråret 2020.
En oplagt mulighed til dig, som har brug for lidt mere forskningserfaring til cv’et og som vil
ruste dig til en senere karriere indenfor forskningen og klinisk meritering efter studierne.
• Stillingen vil være tilknyttet projekter på børnesektionen.
• Stillingen består i assistere vores forskningsmedarbejder i forskellige opgaver. Dette kunne
indebære objektive undersøgelser af patienter (børn), forskningsundersøgelser på patienter,
udfyldelse og indtastning af forskellige smertescoringer og livskvalitetsspørgeskemaer samt
andre forestående opgaver på sektionen.
• Det forventes ikke, at du har kendskab til metoderne, da oplæring vil finde sted.
Fordele:
• Oplæring og få erfaring med klinisk forskning
• Forske med og omkring børn.
• Kan bruges som led i uddannelse som kandidatopgaven eller som led fx i
"Forskningsperspektivet" på 11. semester.
• Meriterende forfatterskab i videnskabelige artikler til dit senere kliniske arbejdsliv.
Forskningsgruppen
Forskningsgruppen består af en fuldtidsmedarbejder, flere samarbejdspartnere og styres
af overlæge Christian Wong, som har to forskningsdage ugentligt på Børnesektionen,
Hvidovre hospital.
Kvalifikationskrav
Der lægges vægt på, at ansøgeren har følgende faglige og personlige kvalifikationer:
• Medicinsk/sundhedsfaglig kandidatstuderende
• Interesse og/eller erfaring med børn er en fordel
• Forskningserfaring/kendskab
• God til at arbejde selvstændigt
• Struktureret
Arbejdstid
Som udgangspunkt søges en studerende, som i starten kommer op til 4 dage om måneden.
•Løn, reguleret ved regionens takster, og vil være på højde med tilsvarende studenterjobs.
•Såfremt vi finder den helt egnede studerende, er der mulighed for at timeantallet kan
tilpasses.
Spørgsmål
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til overlæge Christian Wong på
telefon 3862 6999 eller forskningsmedarbejder Josephine Michelsen på telefon 38 62 62
48 eller mail: Josephine.sandahl.michelsen@regionh.dk
Ansøgningsfrist
Ansøgning kan indsendes senest fredag den 1. september 2020. Ansættelsessamtaler vil
finde sted løbende, når ansøgning modtages.
Ansøgning, CV samt eventuel publikationsliste sendes, pr. mail til cwon0002@regionh.dk.

Medicinstuderende søges til forskningsår indenfor
kirurgisk simulationstræning/ uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Rigshospitalet
søger en medicinstuderende med interesse for uddannelse og kirurgi til et forskningsår
ultimo 2020/primo 2021. CAMES er et af de ledende forskningscentre internationalt indenfor
kirurgisk uddannelse.
Vi ser helst at du kan være her i ét år (min. 6 måneder). Du skal helst være på kandidatdelen,
men bachelorstuderende har også interesse. Tidligere forskningserfaring er ikke et krav.
Som forskningsårsstuderende vil du have en vejleder/projekt gruppe og deltage i
udviklingen af projektet ”Den virtuelle operationsstue” omkring simulationsbaserede
træning. Der er god mulighed for at lave andre forskningsprojekter sideløbende med dette.
Vi kan tilbyde:
• Løn under din ansættelse (op til 1 år)
• Et veletablerede og godt forskningsmiljø med flere forskningsårs- og ph.d.-studerende fra
flere faggrupper (læger, sygeplejersker, ingeniører m.fl.)
• Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave med vejledning under dit ophold
• Mulighed for flere artikler (minimum et første- og flere medforfatterskaber)
Hvis ovenstående har interesse, så kontakt da:
Flemming Bjerrum, læge, ph.d.
E-mail: fbjerrum@gmail.com / Tlf: 26988515
https://www.regionh.dk/CAMES-english

Er du medicinstuderende, og står du over for at
skulle skrive speciale/kandidatopgave?
Har du interesse for psykiatri og forskning? Og har du lyst til at prøve kræfter med forskning i
et 1-årigt skolar-stipendie til brug for din kandidatopgave på et stort igangværende dynamisk
forskningsprojekt? Så kan det være, det er DIG vi søger.
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København,
Rigshospitalet søger en medicinstuderende til en 1-årig forskningsstilling.
Den studerende tilknyttes BIO studiet (The Bipolar Illness Onset study) i et år, med
opstart 1.2.2021. Professor Lars Kessing vil være hovedvejleder og ansøger om midler til
skolarstipendiet.
BIO-studiet er et stort igangværende klinisk forskningsprojekt, der køres af læger, psykologer
og studerende på psykiatrisk forskningsenhed på Rigshospitalet. Overordnede formål er
at finde biomarkører, der i fremtiden kan forbedre diagnostik og behandling inden bipolar
lidelse. Data og informationer samles ind på hhv bipolare patienter, deres førstegrad
slægtninge og raske kontroller. Inklusionen forventes færdig i løbet af 2021, og alle
inkluderede deltagere følges efter inklusion årligt i fem år. Se i øvrigt vedhæftede protokol.
Den studerende vil komme til at få sit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af det
samlede BIO-studie.
Arbejdsopgaver
- Identificering og rekruttering af slægtninge til studiet
- Administration og booking af deltagere til follow-up besøg og årsbesøg
- Se deltagere, foretage selvstændige besøg og kliniske vurderinger.
- Senere i opholdet skal data behandles, analyseres og laves til dit kandidatspeciale
- Udarbejde data til en videnskabelig artikel til publikation
- Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/ugen. Det vil fra tid til anden
være muligt med hjemmearbejdsdage eller fridage på hverdage, hvis arbejdet udføres på
weekend-dage, men som oftest vil det kunne varetages man-fredag 8-16
Vi søger en medicinstuderende der
- Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
- Er på kandidat-delen af sit studie, og gerne har haft sit psykiatri-ophold eller psykiatrisk
erfaring
- Kan tage blodprøver og har erfaring med SP (ellers vil du blive lært op)
Vi tilbyder:
- En månedsløn på 10.000kr i 12 måneder
- En grundig introduktion til forskningen og det psykiatriske speciale
- Oplæring i brug og opgørelse af diagnostiske interviews og spørgeskemaer
- Et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer, en humoristisk omgangstone og hjælp
at hente, når der er udfordringer
- Mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse i
møder, konferencer og oplæg internt og eksternt.
Ansøgningsfristen: Søndag 6. september 2020. Samtaler afholdes i uge 37/38
Motiveret ansøgning (max 1 A4-side) CV (max 1 A-4-side) og karakterudskrift sendes til:
Kimie Sletved, læge og ph.d-studerende: kimie.stefanie.ormstrup.sletved@regionh.dk.
Ved evt spørgsmål: 51 42 43 16

Præparatfremstillere søges
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin søger 3 præparatfremstillere.
Præparatfremstillingen består af et team på 17 medicinstuderende fordelt på 4.-12. semester,
som arbejder med at fremstille og vedligeholde anatomiske præparater der bruges i
anatomikurserne i bacheloruddannelsen på medicinstudiet.
Du kan se det fulde opslag og ansøge på KU's hjemmeside:
3 Præparatfremstillere søges til Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Ansøgningsfristen er d. 18. september 2020.
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Bodil Uldall-Hansen på
Bodil.Uldall-Hansen@sund.ku.dk

PUFF inviterer til oplæg om studenterforskning!
Skal din opgave have publikationspotentiale?
Hvordan finder man den rette vejleder?
Er det spild af tid at bruge et helt år på at forske?
Ovenstående spørgsmål og meget mere får du svar på når PUFF holder semesterets første
foredrag "Introduktion til studenterforskning”. Her kan du høre om, hvordan det er som
medicinstuderende at opleve forskerverdenen, hvordan man tager den første kontakt til
en vejleder, processen fra initiativ til publikation samt hvilke situationer man skal være
særlig opmærksom på.
Der vil desuden være mulighed for at høre lidt om fordele ved at tage et halvt/helt
forskningsår, hvor Jacob Sander Bojesen fra studievejledningen endnu engang vil fortælle
om, hvilke muligheder der er for at holde orlov på studiet.
Så kom og hør om beretninger og information om studenterforskning
torsdag den 10. september k l 16.15-18.00 i
miniauditorie 29.01.30 på Panum! Vi glæder os rigtig
meget til at se dig!

ANNONCER

Klinisk Farmakologisk Afdeling søger dygtig og
selvstændig medicinstuderende til hjælp med
indberetning af bivirkninger
Er du interesseret i klinisk farmakologi og lægemiddelsikkerhed? Vil du lære mere om
medicinrelaterede bivirkninger? Så er dette måske studiejobbet for dig!
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital driver en bivirkningsmanagerfunktion,
som hjælper hospitalsansatte læger i Region Hovedstaden med at indberette formodede
medicinrelaterede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Hospitalslægerne kan kontakte
bivirkningsmanageren pr. telefon eller e-mail og oplyse patient-ID samt mistænkt
lægemiddel og bivirkning, hvorefter bivirkningsmanageren vil indhente relevante
oplysninger fra patientjournalen og indberette sagen til Lægemiddelstyrelsen vha. en
e-blanket.
Det er introduktions-lægerne på Klinisk Farmakologisk Afdeling, der bemander
bivirkningsmanagerfunktionen. Som medicinstuderende i bivirkningsmanagerfunktionen
aflaster du afdelingens I-læger ved at indberette en del at de modtagne bivirkninger. Du
arbejder derfor tæt sammen med afdelingens dygtige I-læger og funktionens seniore leder.
Gennem arbejdet vil du få en bred viden om medicinrelaterede bivirkninger, som vil
være meget anvendelig i dit kommende lægeliv. I tillæg vil du få en bred viden om klinisk
farmakologi og mulighed for at indgå i et af afdelingens mange forskningsprojekter.
Du kan læse mere om Klinisk Farmakologisk Afdeling og bivirkningsmanageren på https://
www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-farmakologisk-afdeling/Sider/
default.aspx
Det kan vi tilbyde dig:
• Fleksibelt studiejob 10 timer pr. uge
• Oplæring i indberetning af bivirkninger
• Lærerigt og selvstændigt arbejde
• Engagerede kollegaer
Det forventer vi af dig:
• Du er medicinstuderende og har bestået 8. semester
• Du har > 1 år tilbage af studiet
• Du er interesseret i klinisk farmakologi og spontane bivirkningsindberetninger
• Du kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
Løn og ansættelsesvilkår: Timelønnet efter overenskomst.
Opstart: Hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 14. september 2020. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler.
Motiveret ansøgning samt CV sendes på mail til Benedikte von Osmanski (e-mail benedikte.
irene.von.osmanski@regionh.dk), angiv ansøgning og navn i emnefeltet (fx ”Ansøgning:
Jens Jensen”)
Spørgsmål kan henvendes til Henrik Horwitz (tlf. 38 63 59 74, e-mail henrik.horwitz@regionh.
dk) eller Benedikte von Osmanski (e-mail benedikte.irene.von.osmanski@regionh.dk)

Monocytten ønsker
dig en god uge
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Psykiatrisk Center Amager søger 2 nye
medicinstuderende til vores forvagtshold
Velkommen indenfor på Psykiatrisk Center Amager
Som stud. med. på Psykiatrisk Center Amager kommer du til at varetage forvagtsarbejde i
vores døgnåbne skadestue og akut stuegang på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten.
Som stud.med. samarbejder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24. Der er god adgang til supervision. Der er
en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar for den medicinstuderende sammen
med bagvagten.
Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
• Samtale med alle nye patienter i modtagelsen i samarbejde med kontaktperson
• Superviserede gennemgange og stuegang i weekend og helligdage
• Akut tilkald til de øvrige døgnafsnit med vurdering af patients tilstand
Vores forventninger til dig
• Er stud. med. på min. 9. semester med bestået eksamen i psykiatri
• Har lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale
• Har interesse for tværfagligt samarbejde
• Kan lide at have mange bolde i luften
Hvad tilbyder vi dig?
• En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder
• Daglig mulighed for supervision af speciallæge/bagvagt
• Medarbejdere og synlige ledere med engagement, humor og god kollegial sparring
Om os
Modtagelsen har en velfungerende personalegruppe, der udover overlæge består af
Yngre Læger under uddannelse, to afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. Der er et godt samarbejde på tværs
i huset, både mellem afsnit og i lægegruppen.
Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er med tiltrædelse den 01.10.2020 eller snarest derefter.
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse, således at alle vagter skal dækkes kollektivt af holdet.
Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten er indgået
mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet FADL ’s
vagtbureau. Region Hovedstaden indfører per 1. januar 2020 ”røgfrie arbejdspladser”. Det
vil sige, at det fra årsskiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om CV, eksamensbevis samt oplysninger om
tidligere ansættelser. Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig
ansættelse. Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikchef René Sjælland
på rene.sjaelland@regionh.dk og 2172 9501 og holdformand Claas-Frederik Johannsen på
claas-frederik.johannsen@regionh.dk. Ansøgningsfrist er fredag den 11.09.2020 kl. 12.00.
Jobsamtaler forventes afholdt i uge 39.

Multen ved godt
hvor panten skal
ende!
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STUDENTERTILBUD

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Teologisk fisketur
Studenterpræsten inviterer på fisketur på Øresund, hvor du kan fange fisk til din aftensmad. Der vil især være mulighed for at fange torsk og sild med mulig bifangst
af andre arter som sej, makrel, hornfisk og havørred. Selv nybegyndere kan være med og få råd og vejleding ombord, og selvom vi ikke kan love fangstgaranti, så
plejer de fleste at fange noget. Undervejs vil der være samling i kabyssen, hvor et teologisk spørgsmål vil blive drøftet og ellers går eftermiddagen med hyggeligt
samvær på vandet.
Tid og sted: Lørdag 19. september kl. 12.30-18. Båden sejler 12.45
Vi mødes på Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj - M/S Skipper
Tilmelding: praest@sund.ku.dk senest 15. september. Angiv studieretning og om du vil leje fiskegrej (100 kr.)
Gratis adgang
Eksistenssamtaler
Tal med andre studerende om eksistensen helt nede på jorden og bliv klogere på dine egne og andres holdninger. Eksistenssamtalerne er som titlen antyder en
samtale om eksistentielle fænomener og problemstillinger mellem deltagerne. Vi er højest 10 personer i gruppen og samtalerne igangsættes af studenterpræst
Nicolai Halvorsen med en kort tekst eller et stykke musik. Derefter kan alle deltagere byde ind med tanker og refleksioner. Målet er at vi gennem samtalen tydeliggør
vores eget sprog og bliver klogere på, hvad vi hver især ved, mener og tror og hvordan det er meningsfuldt at tale om. I efteråret vil aftenens temaer være: mening,
frihed, autoritet og døden.
Tid og sted: Onsdag 23. september, 7. oktober, 21. oktober og 4. november kl. 19.30
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Tilmelding: praest@sund.ku.dk. Eksistenssamtalerne er et samlet forløb, så man tilmelder sig hele rækken, men det gør ikke noget, hvis der er en enkelt gang, man
ikke kan deltage.
Gratis adgang
Følg med i vores aktiviteter på @studenterpraesterneku eller tag en folder
ved præstens kontor.
Studenterpræsterne står 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

REDAKTIONELT
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UGENS VINDERE
Det er mandag i uge 37, egenligt ikke nogens uge. Men så alligevel. I denne uge er KÆMPE
MÆSSIG BIG ULTRA REVEAL af 3 heldige stud.med’ere. Hip hurra for det da!
VINDEREN af sidste uges knækkede knolger konkurrence og bogen ORTOPÆDKIRURGI er....

Mathilde Damm Andersen

							Du får en mail.

VINDERNE af ACTIONBOUND - Rundt på Panum - og en hel kasse sodavand til holdet er....

					RASMUS D!
						Du får en mail.

FUNFACT: Der var ingen der havde svaret
rigtigt på flækkedeknoglerquiz. Såee... Men
nogen måtte jo vinde. Tillykke til Mathilde.

SVAR:
1. A, 2. C, 3. A, 4. C, 5. C

Ny på første semester?
Gå med på Panum-skattejagt!
Fat en kuglepen og en holdkammerat og start turen ved at tage et svarark fra tavlen på vandregangen til venstre for Tør Studiesal.
Alle 1. semmere der gennemfører er med i en konkurrence om en kasse
sodavand til deres hold! (Vindere trækkes i MOK over de næste uger)
HUSK AT HVIS EN AF DINE VENNER BARE ER
EN KÆMPE VINDER, KAN DU SKRIVE IND TIL
MOK OG SIGE HVORFOR! SÅ LOVER VI AT VI
LAVER SHOUT-OUT! <3

Repræsentantskabsvalg 2020

Hvad laver en FADL-repræsentant?

Hvordan stiller jeg op?
Hvor meget arbejde kræver det?

Er det overhovedet sjovt?
Få svar på alle dine spørgsmål, når nuværende FADL-reppere
byder velkommen i det gule FADL-hus på Blegdamsvej 26. Alle
er velkomne uanset semester og erfaring med FADL.

Tirsdag den 8. september
					Klokken 16
Torsdag den 10. september
					Klokken 17

REDAKTIONELT
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5 ting du skal lave dette efterår!
1. Tag på museum
i september
Er du under 27? Så kan
du komme gratis på en
masse forskellige museer i
hele Danmark i september
måned.
Bl.a. har Glyptoteket og
Thorvaldsens museum gratis
adgang. Tag en pause og vær
kulturel.

2. Pluk æbler!
Mange frugtplantager har
selvpluk af æbler, pærer mm.
her til efteråret.
Tag fx på Frydenlund Slots
frugtplantage, der har åbent
for selvpluk hver weekend
frem til midten af oktober.
Slottet ligger nær Vedbæk.
Tag din læsemakker under
armen!

3. Du skal ud og sanke!
Er du en haj til at se forskel
på svampe, planter og dyr?
Det er helt okay, hvis du
ikke er, du kan nemlig stadig
sanke til aftensmaden.
Du fik ikke lige de ramsløg
du skulle bruge i din too
good to go, så hent dem selv.
Brug appen VILD MAD og tag
ud i naturen!

4. Saml blade i skoven
Kan du huske i folkeskolen, da
I tog ud i skoven og samlede
blade? Har du glemt hvor fedt
det var?
Så bliver du her mindet om
hvor sej en blad-collage kan
se ud. Find din nærmeste
Tigerbutik og køb en hobbylim
og noget karton. Du er klar til
at lave julegaver!

5. Find byens bedste varme kakao
Brug de mørke eftermiddage og aftener i selskab med din ven,
kæreste eller din mor når I sammen begiver jer ud for at finde
den bedste varme kakao. Med efteråret kommer varme drikke,
og hvad end du er til te, kaffe eller kakao, kan du helt sikkert
udvide din horisont. Når I tager ud, kan I jo starte på følgende
caféer: Peter Beier Chokolade på Østerbro, Mormors i Indre By
eller Panums egen lille café foran kantinen.
Har du fundet en vildt god varm kakao eller har du en opskrift
du gerne vil dele med dine medstuderende?
Så send en mail til mok@mok.dk

Af Sine MOK//red.
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BASISGRUPPER

Generalforsamling i

Foreningen Studenterhuset på Panum
Tirsdag den 22. september klokken 17.00 i Loungen på 1. sal i Studenterhuset
Alle medlemmer af basisgrupper, studenterforeninger, interesseorganisationer og andre interesserede
medicinstuderende er inviteret.

For

eløbig
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
dagso
3. Beretning fra Driftsgruppen
rden
4. Indslag fra Driftschef Nicolaj Brinkmann
5. Præsentation af regnskab og budget
a. Kritiske revisors bemærkninger
6. Valg til bestyrelsen samt valg af kritisk revisor
a. Formand
b. Næstformand
c. 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleant til bestyrelsen
e. Valg af kritisk revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes diskuteret på mødet, bedes sendes til suppli.benson@gmail.com senest tirsdag den
15. september. Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes sendes inden den 15. september.
Vedtægterne findes på Facebookgruppen: ”Studenterhuset på Panum”.
Vi glæder os til at se jer til Generalforsamlingen.
De bedste hilsner,
Sofie, Frederik, Andreas, William og Christian
Driftsgruppen

REDAKTIONELT

KONKURRENCE
MOK er så heldige at have modtaget dette
kompendium, som vi gerne vi udlodde til en heldig
vinder. Det kræver blot, at i som læsere skal sende jeres
svar ind til os på mok@mok.dk, på vores facebook eller
på instagram.

|

VIND

Bevæ
g
hove eappara
tet
d-h
- et k als anat og
o
omp
endi mi
um

Horisontalt

Vertikalt

1. Fodens underside
5. Den distale slutning af os sacrum
7. Mellemleddet
8. Udspringer fra forflade af larynx’
brusk

2. Arterie som er første gren af a.
thoracica interna
3. Vene samplepunkt på lårets
anteriore side
4. Næsens arterielle netværk
(Locus...)
6. Præganglionære parasympatiske
tråde til ganglion oticum

Af Alice // MOK-red
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ÅBEN ALLE DAGE

11-17
Åh hvor har vi savnet jer!

Nu kan du igen komme forbi Studenterklubben og få en
kop kaffe (husk eget krus) eller købe en sodavand til en 5’er.
Der vil ikke være salg af alkohol og ophold er begrænset
- men du kan lige nå at tage et slag kryds&bolle eller
bygge huse med en ny ven. Vinderen kan indløse en kop
kaffe HELT GRATIS. Bare vis denne side.

