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VELKOMMEN TOBACKS
Et nyt semester står for skud! Velkommen tilbage til din dagligstue, præcis som
dengang du havde fri.
Nogle er helt nystartede, andre starter på nye fag, nye praktikpladser er uddelt,
for dem der har tilmeldt sig ordentligt bliver bachelor til kandidat (hvilket ikke
inkluderer undertegnede), og alting ruller videre, præcis som det plejer, på trods
af at intet er som det plejer.
Til jer der er helt nye: Velkommen til det online univers, der for tiden må gøre det
ud for Københavns Universitet. I skal glæde jer til det, der venter når I endelig får
lov til at rende forvirrede rundt i labyrinten Panum. Dette er MOK, din hjælpende
hånd til at tage pulsen på alt hvad der foregår på medicinstudiet. Normalt
udkommer vi hver onsdag i ægte papirform, som du kan slå din læsemakker i
nakken med. Indtil videre må du nøjes med online-MOK: Men vi lover at det er
lige så sprængfyldt med gøgl, guides, konkurrencer og annoncer som altid!

Til alle: Hold ud! Vi kan godt klare det! Mikkel Hansen og Co. har sørget for kunstigt
åndedræt til nationen, der forhåbentligt holder os alle sammen fra at gå i kollektiv
vinterdepression. Nyd de sidste måneder hvor ingen forventer noget af dig. Det
kan godt være, at du har set 5 timers Greys Anatomy i dag, men snup du bare en
time mere under dynen – det er nemlig det vi kalder samfundssind. Nyd at du
altid kan melde afbud til den parmiddag du egentlig ikke gider, ved at sige at du
”er lidt øm i halsen”. Glæd dig over at dit ansigt ikke er iskoldt når du møder op
til første time, og nyd at du kan tage til undervisning i underbukser uden at folk
kigger dømmende. Din rekord uden opkast har muligvis aldrig været længere!
Det skal Panums fredagsbar nok få lavet om på når vaccinerne ruller ud.
Vi håber at du får et godt semester. Du har sandsynligvis fundet ud af hvor du
skal placere din computer for at din lejlighed ser mest instagram-venlig ud over
zoom, og præcis hvordan du laver den perfekte kop kaffe. Men vi glæder os til at
vi allesammen kan mødes, se trætte ud og drikke gratis kaffe sammen i klubben.
Vi ses snart igen!

Anders Myken // MOK.red
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ANNONCER

“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på

.dk.

Forskningsårsstuderende søges til forskningsprojekt
vedr. skolevanskeligheder blandt danske børn med
cerebral parese.

Region Hovedstadens Enhed for Arvelige
Hjertesygdomme søger studerende til prægraduat
forskningsprojekt om hjertepåvirkning ved neuromuskulær sygdom.

I et samarbejde mellem børneafdelingerne på hhv. Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital,
Hillerød er vi ved at opstarte et epidemiologisk registerforskningsprojekt med unik mulighed
for at undersøge, hvordan det går danske børn med diagnosen cerebral parese i folkeskolen.
Vi søger en energisk, selvstændig og engageret forskningsårsstuderende på kandidatdelen
med interesse for pædiatri og epidemiologi. Det forventes at projektet foregår som en del
af 5. semester kandidatdelen, hvorefter der søges om yderligere 6 mdr. løn.
Start sommer 2021.

Har du interesse for kardiologi og ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning? I så fald kan
det meget vel være dig vi søger til et projekt om hjertepåvirkning ved muskelsygdommen
dystrophia myotonica. Tidligere undersøgelser har vist at hjertepåvirkning er hyppig, op til
50%, men der mangler viden om hvordan denne påvirkning giver sig til udtryk, hvordan og
hvor tit patienterne skal kontrolleres, hvilke undersøgelser der skal laves mm.
Du vil blive introduceret til klinisk forskning, dataregistrering, analyse og statistik, samt
udarbejdelse af manuskript. Dataindsamlingen vil primært foregå via journalgennemgang.

Vi tilbyder:
•
God supervision og hjælp til at få stablet et eller flere projekter på benene.
•
Gode muligheder for funding. Dette søges i fællesskab.
•
Deltagelse og oplæring i at skrive videnskabelige publikationer.
•
Hjælp og oplæring i brugen af R statistik program.

Vi tilbyder:
•
Deltagelse i en tværfaglig forskningsgruppe bestående af kardiologer og neurologer
fra Region Hovedstaden.
•
Faglig og videnskabelig indsigt i et specielt område og patientgruppe.
•
Mulighed for minimum ét førsteforfatterskab der også kan bruges som fx
kandidatspeciale.
•
At resultaterne kan bruges til at tilpasse såvel nationale og internationale guidelines
•
Ansættelse i minimum 6 måneder. Hvis du har semesterfri aflønnes med
skolarstipendiat 10.000,- pr. måned.
Vi ser gerne:
•
At du kan arbejde selvstændigt, er grundig, og god til at samarbejde.
•
Helst at du er på kandidatdelen.
•
At du har flair for analyse og er vant til at skrive på engelsk.
Ved interesse send kort motiveret ansøgning, kort CV, og foreløbig karakterudskrift til en
af undertegnede. Vi ser frem til at høre fra dig!
Mange venlige hilsner
Alex Hørby Christensen
Overlæge, ph.d
Region Hovedstadens enhed for arvelige hjertesygdomme
Herlev-Gentofte Hospital og Rigshospitalet
Tlf: 50517681; Email: alexhc@dadlnet.dk
Jens Jakob Thune
Klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d
Region Hovedstadens enhed for arvelige hjertesygdomme
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet
Email: jens.jakob.thune@regionh.dk

Medicinstuderende søges til 6-12 måneders
forskningsprojekt
Vi søger en forskningsårsstuderende til Kardiologisk Forskningsenhed på Nordsjællands
Hospital, Hillerød, til et registerbaseret forskningsprojekt, som overordnet skal undersøge
sociale aspekter ved opkald til 1813 og 112. Med projektet vil vi kortlægge eventuelle
socioøkonomiske forskelle samt identificere øvrige faktorer der kan påvirke opkaldene og
efterfølgende patientforløb.
Som forskningsårsstuderende vil du få ansvaret for dit eget projekt med garanteret
minimum ét førsteforfatterskab på en artikel. Derudover er der mulighed for yderligere
medforfatterskaber i de øvrige projekter i vores forskningsteam, som du tager del i under
ansættelsen. Du vil komme til at arbejde i en spændende forskningsenhed med mange års
erfaring inden for især registerforskning. Du vil blive tilknyttet et vejlederteam der dagligt
vil vejlede og hjælpe med eventuelle problemer der skulle opstå.

Send CV og kort motiveret ansøgning til mads.langager.larsen@regionh.dk og rikke.
wiingreen@regionh.dk senest d. 28/2-2021. Samtaler vil blive afholdt efterfølgende efter
aftale.
Med venlig hilsen
Rikke Wiingreen, læge, Ph.D.-studerende og Mads Langager Larsen, læge, Ph.D.-studerende

Stud.med. søges til timelønnet job i
forskningsenheden på
Psykiatrisk Center Glostrup
Kunne du tænke dig at være med i et spændende psykiatrisk
forskningsprojekt, hvor du bl.a. skal MR-scanne deprimerede
patienter?
I Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning udføres de næste tre år et studie af
kognitive bivirkninger til behandling af depression med ECT. Du kommer til at indgå i et
team af professor Poul Videbech, en ph.d.-studerende (neuropsykolog), en klinisk assistent
(læge), en post.doc (speciallæge i psykiatri) og en timelønnet projektsygeplejerske.
Projektets patienter skal MR-scannes og have taget urin-og blodprøver. Vi søger i den
forbindelse en timelønnet stud.med. til at assistere hertil. Du vil aldrig være alene og dine
arbejdsopgaver vil foregå med tilstedeværelse af en af de andre fra teamet. Du vil naturligvis
blive grundigt oplært, herunder vil du skulle deltage i et MR-sikkerhedskursus over tre dage.
Oplæringen er lønnet.
Projektets patienter kan blive undersøgt tirsdag, torsdag og søndag om aftenen. Vi
undersøger 1-2 patienter om ugen afhængig af antallet af patienter, der får ordinereret ECT.
Vi ved ofte først dagen før om vi har en patient til undersøgelse. Arbejdet kræver derfor en
betydelig fleksibilitet - til gengæld er det spændende og lærerigt.
Timelønnen er 200 kr. Hver undersøgelsesgang varer ca. 3 timer og foregår på Psykiatrisk
Center Glostrup.
Hvis du har lysten og evnerne, kan vi tilbyde mulighed for at deltage i udarbejdelse af
videnskabelige artikler og eventuelt ansættelse som scholarstipendiat. Du vil i arbejdet få
indblik i praktisk udførelse af et stort klinisk forskningsprojekt.
Vi ser gerne at du er på kandidatdelen, har erfaring med blodprøvetagning og er interesseret
i hjernen.
Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du sende en motiveret ansøgning (1 A4) og dit CV
(1 A4 uden CPR eller andre personfølsomme oplysninger) til christoffer.cramer.lundsgaard@
regionh.dk senest d. 22. februar 2021.
Hvis du har spørgsmål eller kunne tænke dig at deltage i en forsøgsdag inden ansøgning,
er du velkommen til at kontakte Christoffer C. Lundsgaard på ovenstående mail.

Vi forventer at du har gode samarbejdsevner, er selvstændig, struktureret og flittig, samt
har mod på arbejdet med epidemiologisk registerbaseret forskning.
Ansættelsesperioden vil være 6-12 måneder med opstart efter aftale. Projektet kan
kombineres med forskningsperspektivet på 11. Semester og kan også bruges som
kandidatspeciale. Aflønning vil ske som forskningsårsstuderende med 10.000 kr. pr måned
i 6-12 måneder.
Hvis det har interesse så send motiveret ansøgning (ca. ½-1 A4 side) og CV til PhD-studerende
Sidsel Møller, mail sidsel.gamborg.moeller@regionh.dk senest fredag d. 5. Februar 2021.
Ved spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte os:
Sidsel Møller, læge, PhD-studerende (sidsel.gamborg.moeller@regionh.dk)
Christian Torp-Pedersen, professor, dr.med. (christian.tobias.torp-pedersen@regionh.dk)

Solsorten deler ikke sit
æble MED NOGEN
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Studenterpriser 2021 – 10 x 10.000 kr.
Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for
reumatologien. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner.
Priserne uddeles til medicinstuderende eller grupper af medicinstuderende, der laver
bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden
for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.
For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om
en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en
kopi af dit karakterbevis.
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration tlf. 39 77 80
38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk
En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde
hvor en opgave er løst af flere eksaminander, skal alle eksaminander indsende en ansøgning
i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. Er opgaven løst af
flere, vil prisen blive delt mellem eksaminanderne.
Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i
maj 2021.
Der er ansøgningsfrist tirsdag den 12. februar 2021 kl. 12.

Opslag fra Gigtforeningens forskningsråd:
Pulje til særlige forskningsindsatser
I Gigtforeningens pulje på én million kroner til særlige forskningsindsatser kan der søges
om forskningsstøtte inden for gigtområdet på 1 million kr.
Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde,
som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi.
Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og
professorater) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne
medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i
ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.
Særlige krav til ansøgningen:
•
Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
•
Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
•
Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum
ph.d., lektorat eller tilsvarende niveau.
•
Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
•
Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale
forskningsinstitutioner.
•
Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket
der skal redegøres for under budgettet.
•
Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og
ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via "Søg om støtte fra forskningsrådet" på www.
gigtforeningen.dk/forskere. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 2. november 2021 kl. 12.

Til 7. semester: Deltag i forskningsprojekt omhandlende håndtering af akutte patienter
Du kan deltage hvis du går på 7. semester og IKKE har haft Genoplivning.
Virtual reality er et nyere teknologisk værktøj, som vinder større indpas indenfor læring. Vi er
en forskningsgruppe bestående af læger som ønsker at teste om virtual reality kan bruges
som et supplement til den traditionelle scenarietræning, vi kender fra CAMES. Vi vil også
se på indlevelsesevnen i Virtual Reality.
Du får en enestående mulighed for at prøve 5 forskellige 360VR scenarier omhandlende
håndtering af akutte patienter.
Undervejs i scenarierne skal du svare på multiple choice spørgsmål. Man får 1 point for hvert
rigtigt svar, og man får en samlet score i slutningen af hvert scenarie. Alle svar anonymiseres
og data behandles fortroligt.
Efter scenarierne skal man evaluere sin oplevelse skriftligt i to skemaer. Alle fem scenarier
og den afsluttende evaluering tager cirka 1,5 timer.
Det foregår på CAMES Rigshospitalet (Teilum-bygningen) i uge 5 og 6.
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til marie.hoexbro.knudsen@regionh.dk
Vi håber, at du har lyst til at udvikle på nye læringsmetoder, og vi glæder os til at høre fra dig.
På forskningsgruppens vegne,
Marie Knudsen,
Reservelæge på ØNH RH
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Summer Course in International Health
2. - 20. August 2021
Vil du være sikker på at få en plads på det efterspurgte kursus i International Sundhed og
dermed også være sikret optag på ”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa”
med klinisk ophold i Tanzania efterår 2021 eller forår 2022?
Så meld dig som medarrangør!
Men gør det KUN hvis du er indstillet på at yde et solidt stykke arbejde før og især under
kurset.
De primære opgaver består i kontakt til vores dygtige undervisere, udvælgelse af ansøgere,
planlægning af sociale aktiviteter, drift medens kurset løber. Du skal kunne deltage i 4
planlægningsmøder (23/3, 22/4, 2/6 kl. 15.00 og 1. August det meste af dagen) samt
et opsamlingsmøde med middag efter kurset. Der vil derudover være ad hoc møder af
kortere varighed.
Der vil være undervisning hver dag i tidsrummet ca. 9-16 fra d. 2.-20. august, hvor det
forventes at du er til stede. Desuden enkelte aftenarrangementer.
Du får en værdifuld erfaring i kursusplanlægning og sædvanligvis gode bekendtskaber og
kontakter inden for feltet.
Kurset er velorganiseret – har eksisteret siden 1967 ( tidl. ”Tropekurset” ).
For at komme i betragtning som medarrangør skal du opfylde betingelserne for optag på
”Int. Study Exposure – Health Provision in Tropical Africa” under det valgfrie 5. semester
på kandidatuddannelsen i medicin: https://kunet.ku.dk/studie/medicin-ka hvor du
automatisk optages til 8 ugers klinisk ophold i Tanzania i enten efterår 2021 eller forår 2022
(medarrangører har stærk medindflydelse på egen udsendelsesperiode).
Har dette din interesse så send en kortfattet motiveret ansøgning til sommer kursus
koordinator Birgitte Gantriis på big@sund.ku.dk
Inden 19. februar kl. 12.00, 2021. Alt afhænger naturligvis af Corona situationen
www.globalhealth.ku.dk/ssih
Vi glæder os til at høre fra dig!
OBS Godkendte medarrangører fra 2020 har fortrinsret

Kære kommende kollega,
Et mylder af små hvide blomster har prydet trækronerne i vintermørket, og minder om at
vi lever i en tid med store forandringer. Når dette indlæg er blevet udgivet, har en vigtig
begivenhed netop fundet sted, for den 21. januar 2021 blev et forbud mod atomvåben for
første gang vedtaget som bindende international lov i FN. Dermed er der langt om længe
kommet fokus på vigtigheden af nedrustning af atomvåben.
At værne om folkesundheden i det store som i det små, er en opgave som samfundet til alle
tider forventer og respekterer lægestanden for at tage del i. Danske Læger mod Kernevåben
(DLMK) er en del af en international bevægelse af læger (International Physicians for the
Prevention of Nuclear War, IPPNW), og partner i en international kampagne for afskaffelse
af atomvåben (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Læger har
i denne sammenhæng deltaget i folkeoplysning ved forskellige arrangementer, og
varetaget korrespondancer og afholdt møder med nøglepersoner i det politiske system,
både i Danmark og internationalt. ICAN modtog i 2017 Nobels Fredspris »for sit arbejde
med at påpege de katastrofale humanitære konsekvenser af enhver brug af atomvåben
og for sin banebrydende indsats for at opnå et traktatfestet forbud mod disse våben«.
Forbudstraktaten er, på lige fod med tidligere traktater mod landminer og kemiske våben,
tilvejebragt af en vedholdende civil indsats og samarbejde mellem græsrodsbevægelser,
herunder DLMK. Traktaten er en historisk milepæl der fornyer håbet om en rationel afvikling.
DLMKs medlemmer tæller, med undtagelse af ganske få, læger med et mangeårigt
engagement i atomar nedrustning, der for de flestes vedkommende går tilbage til
den kolde krig. Foreningens fortsatte virke er afhængig af en styrket tilslutning. Som
medicinstuderende og læge i DLMK er der rig mulighed for at bidrage til arbejdet på
nationalt og internationalt plan. Ønsker du at blive medlem, overfør da 100 kr. (for stud.
med.er) eller 300 kr. (læger) til DLMKs konto: Reg.nr. 1551, konto nr. 8039100. Husk at oplyse
navn og adresse samt mail-adresse.
Du kan læse mere om DLMKs aktiviteter på vores hjemmeside:
https://danskelaegermodkernevaaben.dk.
Du kan også holde dig orienteret på ippnw.org og icanw.org.
Har du spørgsmål til DLMK er du velkommen til at kontakte formand, Klaus Arnung, ved at
sende en mail til k.arnung@dadlnet.dk.
Med de bedste ønsker for det nye år
Alexandra Schou og Sarah Byberg
Yngre læger og bestyrelsesmedlemmer i DLMK

DLMK

www.danskelaegermodkernevaaben.dk
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Næste MR-møde: onsdag d. 24. februar kl. 17.00

Kære alle studerende.
På vegne af MedicinerRådet byder vi jer varmt velkommen tilbage til studiet. Og der skal også lyde et stort tillykke med optagelsen på Medicin, til de nye studerende.
Særligt til jer nye 1. semestre siger vi: Hold ud! Snart er det forhåbentlig muligt at opleve, hvorfor medicin-studiet er det fedeste i hele landet. Der venter jer fredagsbarer, faglige udvalg
der arrangerer spændende aktiviteter og alverdens mulighed for at dyrke den niche-interesse I har, sammen med en masse søde mennesker. Så klø på og hjælp hinanden i den første
tid, så I snarligt kan tage del i det fantastiske fællesskab, det er at læse medicin på Panum
Hvad er MedicinerRådet (MR) og hvad laver vi?
MedicinerRådet er dit fagpolitiske råd, og vi har kæmpet for en bedre medicinuddannelse i mange år. Det var faktisk MedicinerRådet, der i sin tid startede MOK. Vi kæmper for en bedre
undervisning og for en administration der tager hånd om alle medicinstuderende, og de sager, der følger. Vi sidder med i Studienævnet, hvor vi arbejder med undervisningsplaner
og eksamener. Vi sidder med i Akademisk råd, hvor vi sammen med de andre studerende på SUND vejleder dekanen i store økonomiske beslutninger der skal træffes. Vi har også
repræsentanter på samtlige institutter, og er derigennem med på råd, når institutternes undervisning diskuteres og kvalitetssikres. Endvidere deltager vi og har oplæg med på
konferencer, hvor vi lærer og uddanner os om det nyeste indenfor medicinsk uddannelse. MedicinerRådet består af alle de studerende, der ønsker at gøre medicinuddannelsen bedre
på KU, og ALLE KAN VÆRE MED.
MR lige nu
I MedicinerRådet har corona naturligvis fyldt det meste, gennem det seneste år. Vi har, efter bedste evne, forsøgt at guide alle vores medstuderende gennem nedlukningen af KU,
og kæmpet for at færrest mulige studerende er kommet i klemme. Vi håber dog at dette semester kan blive det sidste, hvor corona raser. Vi glæder os i hvert fald meget til at komme
tilbage til hverdagen, med fysisk undervisning, basisgruppe-aktiviteter og fredagsbarer. Vi har fra MRs side også haft fokus på opstarten for de nye studerende. Vi har været med til at
gøre en række tiltag, der forhåbentlig kan forbedre en meget underlig og anderledes studiestart for de nye studerende.
Vi håber også på at foråret endelig bliver der, hvor vi kan gå i gang med at opdatere bachelor-studieordningen. Det gør vi især gennem vores indflydelse
i studienævnet, hvor vi som studerende har 5 ud af 10 pladser. Her vil der både være mulighed for større og mindre ændringer, og vi forsøger at tage
alles inputs med i processen.
Men vi har altid brug for flere folk, for der er nok at lave. Så vi håber, at du som ny eller ældre studerende vil være med og give dit værdifulde input.
Velkommen til et nyt semester og velkommen til de nye og gamle studerende!
Beslutninger, der angår de studerendes uddannelse og vilkår, skal træffes sammen med de studerende. I MedicinerRådet kæmper vi for, at dette sker.
Lad dette være semestrets hvor du tager del i debatten, ytrer din stemme som studerende og engagerer dig i MedicinerRådet. Vi har brug for alle – uanset
semestertrin.
Næste møde er onsdag d. 24. februar kl. 17.00. Tjek vores facebook-side for mere info!
På vegne af MedicinerRådet,
Peter L. Schaldemose
Formand for MedicinerRådet

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Velkommen til et nyt semester. Endnu et semester med onlineforelæsninger, zoom og alt for lidt fest og fysisk samvær. Her fra studenterpræsterne har vi sat vores forårsprogram lidt
på standby, når der alligevel ikke er udsigt til, at det kan lade sig gøre at mødes. Vi håber dog på, at vi kan mødes efter påske, hvor der både er eksistenssamtaler, fugle- og botaniktur
og en fisketur.
I påsken fejrer vi jo Jesu opstandelse fra de døde, og måske kan denne påske blive en opstandelse fra den stille sociale corona-død. Men selv om der på verdensplan er ganske mange
døde, så går livet videre. Alle vi, som stadig er raske, lever om end det er på en anden måde end vi plejer og måske også anderledes end vi ønsker. Men det er kun en tid.
Skulle tiden falde for lang og ensomheden blive for voldsom, så er vi her. Man kan altid ringe eller skrive til studenterpræsterne og få en samtale. Det kan være i telefonen eller på en digital
platform med billeder (zoom, Skype, Teams, Face Time). Det gælder også, hvis man har andre udfordringer eller personlige problemer. Det hjælper som regel at tale med nogen om det.
Skulle der være brug for adspredelse mellem studierne, så kig på vores nye hjemmeside (studenterpraesternekbh.dk). Du kan også følge os på Facebook eller Instagram.
Kommende aktiviteter
Eksistenssamtaler
Et struktureret og guidet samtaleforløb om eksistensen med udgangspunkt i vores egne erfaringer for en fast gruppe på 10 personer.
Tid og sted: Hver anden onsdag fra 7. april-2. juni kl. 19.30-21.30 (5 gange)
Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Filosofisk fugle- og botaniktur
Tag med ud i naturen, få et pusterum og lær nyt. På turen vil vi sammen filosofere over et spørgsmål eller tema. Arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” på KU.
Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang
Teologisk fisketur
Tag med og fang fisk til aftensmaden og nyd turen på havet med andre studerende.
Mødested- og tid: Lørdag 29. maj kl. 12.30-18. Båden sejler 12.45
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang (evt. leje af grej koster 100 kr.)
Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku
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
Studenterpræst - Nørre Campus

REDAKTIONELT

Din Helt Egen ”Forever Alone” Playliste
You are single by choice… but not your choice. Du kommer helt sikkert til at tilbringe dine dage alene
og det er garanteret din og kun DIN skyld. Har Corona ikke forstærket din ensomhed, så har du hér en
playliste til at minde dig om den. Du er Forever Alone, så du kan lige så godt acceptere, svælge i det og
glæde dig til fredagsbar åbner igen. Så er der nogen du kan synge sange med forever.

Af Gaby// MOK
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“Fie”

- en dybdegående anmeldelse

Som nogen måske har bemærket, så fik den omdiskuterede Fie Laursen lukket sin instagram konto sidste
år, og det er sparsomt hvad man har set og hørt fra hende siden (på gratis tjenester altså..). Lige indtil sidste
søndag! Der udkom nemlig en lille dokumentarserie som går bag om Fies liv gennem det seneste år.
Det er 2 timer jeg aldrig får igen. Hvis du har overvejet at kaste dig over den, kan du jo lige kigge med her
og genoverveje beslutningen. Her får du nemlig et kort resume af de 4 afsnit efterfulgt af en anmeldelse
skrevet ud fra de bedste folkeskoleprincipper.
Afsnit 1: Fie har ramt bunden. Fie ryger cigaretter. Fie tager antipsykotika. Fie får taget billeder med fans. Fie
har det krads.
Afsnit 2: Fie er til awardshows. Fie fortæller om sine plastikoperationer. Fie får kritik for sine plastikoperationer. Fie har det krads.
Afsnit 3: Fie flytter hjemmefra. Fie holder Playboy fest. Fie får shitstorm om sugardating-sagen. Fie har det
krads.
Afsnit 4: Fie starter på en frisk. Fie rydder op. Fie indspiller musik. Fie sælger materiale på Onlyfans.
Fie stikker af til Spanien.
Hvad kan du lide ved dokumentaren? Hvorfor?
Jeg kunne godt lide at jeg fik det bedre med mig selv da jeg så dokumentaren. Det gjorde jeg fordi jeg er et
meget uproduktiv og dovent menneske. Men i det mindste har jeg ikke hele landet imod mig, og det er jo
en succes.
Hvad kan du ikke lide ved dokumentaren? Hvorfor?
Jeg kunne ikke lide at der var så mange klip med Fie som lille. Hun var et meget irriterende barn.
Hvad undrer du dig over i filmen? Hvorfor?
Jeg undrer mig over, hvordan Fie kan have en anden bror udover Boris, som er gået helt under radaren!!!
Imponerende.
Hvilke tekster, bøger og andre film kommer du til at tænke på, når du ser filmen?
Shrek, Shrek 2, En ulykke kommer sjældent alene.
Stjerner:

Hvilken Fie er du i dag?
1

2

3

4

5

Af Maria / MOK-red.
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UDENLANDSKE

-SERIER
DER KAN KURERE DINE CORONABLUES
Er du også træt af at gå de samme ture bare for at få en pause fra hjemmeundervisning? Bipper dit
Garmin/Apple/FitBit hver halve time og tvinger dig ud i al slags vejr til de 10.000 skridt er nået?
Nu tager du dit ur af, lukker Zoom appen og tager hyggesokkerne på. Bare bliv indenfor. Under dynen.
Det er alligevel pissekoldt udenfor.
Har du udtømt hele Netflix’ amerikanske repertoir eller er du aldrig kommet i gang med alt de du har
føjet til “min liste”? Bare rolig. Der er masser af GODE serier, der er produceret udenfor USA. Måske
har du hørt om nogle af dem før, måske har du ikke. Her får du i hvert fald en forsmag på dem.

ELSKER DU EN GOD KRIMI? SELVFØLGELIG GØR DU DET.
TRÆNGER DU TIL EN UPGRADE FRA DIN KLASSISKE
BARNABY ELLER DEN DANSKE AFDELING Q-FILMSERIE?
HER ER POLENS BUD PÅ EN KRIMISERIE. DEN INDEHOLDER
ALLE KOMPONENTER DER INDGÅR I EN GOD KRIMI: DØDE,
NØGNE KVINDER (OGSÅ NØGNE, LEVENDE KVINDER), ET
FORTIDSMYSTERIUM OG EN STAT DER PRØVER AT SKJULE
NOGET!
SE DEN HVIS: DU SAVNER HBO’S CHERNOBYL OG GERNE
VIL GENOPLEVE ØSTEUROPÆISK SPÆNDING!

RUSSISK SERIE FRA OKTOBER 2020
ORIGINALTITEL: Эпидемия
ENDNU EN “POST-APOCALYPTIC THRILLER/DRAMA/ACTION”
SERIE, DENNE GANG FRA RUSLAND. INGEN GIFTIG REGN,
MEN PASSENDE NOK EN HELT VILDT SMITSOM OG SYGDOM
DER GØR FOLK CRAZY (ZOMBIE-ISH?). EFTER DU HAR SET DE
8 AFSNIT ER DU LIDT MERE TILGIVENDE OVER FOR VORES
NUVÆRENDE PANDEMI. OG DU HAR VIRKELIG IKKE LYST TIL
AT TAGE TIL RUSLAND...
SE DEN HVIS: DU KAN LIDE THE WALKING DEAD, ER KØRT
LIDT DØD EFTER 10 SÆSONER OG TRÆNGER TIL ET FRISK
PUST I PANDEMI-GENREN!

DANSK SERIE FRA 2017, SÆSON 3 UDKOM
AUGUST 2020 - ORIGINALTITEL: THE RAIN
DEN FØRSTE DANSKE NETFLIXSERIE UDKOM I 2018. ET
DANSK FORSØG PÅ AT VÆRE MED PÅ DEN INTERNATIONALE
TREND “POST-APOCALYPTIC THRILLER/DRAMA/ACTION”,
DER STARTEDE TILBAGE I 00’ERNE. BASERER SIG PÅ DEN
VELKENDTE LEG “JORDEN ER GIFTIG” BORTSET FRA DET ER
REGNEN. REGNEN ER GIFTIG. FIN PRÆMIS MEN HVORFOR
DØR DE IKKE ALLE SAMMEN? DET REGNER JO HELE TIDEN
HER.........
SE DEN HVIS: DU IKKE ER PÅVIRKET AF TIL TIDER CRINGE
SKUESPIL OG GERNE VIL SE KØBENHAVN HELT ØDE! ÅH,
VENT... MARTS 2020 :)

BRITISK SERIE FRA DECEMBER 2020 ORIGINALTITEL: BRIDGERTON
MÅSKE HAR DU ALLEREDE SET DENNE NYE NETFLIXSERIE
DER ALLEREDE ER DEN 5. MEST SETE NETFLIXSERIE
NOGENSINDE. HVIS DU HAR IKKE HAR, SÅ GÅ I GANG MED
DET SAMME. PERSONLIGT SLUGTE JEG DRAMAET PÅ EN
DAG, OG JEG KAN KUN ANBEFALE DIG AT GØRE DET SAMME.
VI FØLGER LIVET I LONDONS ARISTOKRATISKE FAMILIER I
STARTEN AF 1800-TALLET HVOR DE ÆLDSTE DØTRE SKAL
GIFTES VÆK. SELVOM SERIEN KOMMER RUNDT OM MANGE
FAMILIER, ER BRIDGERTONFAMILIEN I CENTRUM.
SE DEN HVIS: DU TRÆNGER TIL DRAMA, SEXUAL TENSION
OG FLOTTE KJOLER I DIN HVERDAG. + REGÉ-JEAN PAGE!!!

Af: Sine, MOK/red.

POLSK SERIE FRA 2018 - ORIGINALTITEL: ROJST

NY OG FORBEDRET FORSIKRING
FRA 01/01/2021
Vi kan nu
præsentere
en helt ny og

Læs mere på fadl.dk/forsikringviatryg

forbedret
forsikringspakke.

Cykel- og elektronikforsikring som en del af indboforsikring
Pludselig skade
Bofællesskaber op til 4 personer uden merbetaling
Ulykkesforsikring dækker farlig sport og motorcykel
Opdeling af betaling i to rater

GAVEKORT TIL NETTO PÅ 500 KR.
FADL udlodder 500 stk. gavekort à 500 kr. til Netto.
Gavekortene vil blive givet til de første 500 studerende,
der melder sig ind i FADL og som minimum køber den
anbefalede pakke til 1.949 kr.
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Andreas MOK/red.

En

semi

forsømt fortælling

I efteråret kunne vi glæde jer læsere med forsømte fortællinger om stakkels mokkere, som på den
ene eller anden måde følte sig lidt trådt på og responderede med rants mod forsømmeren. Desværre
har vi ikke forsømt hinanden på MOK mens vi har været på vinterferie. Vi har fandme ikke engang
irriteret hinanden og helt ærligt.... HVOR SVÆRT skal det være at blive pisset af for tiden.
Jeg synes egenligt ikke jeg laver andet end at brokke mig over online undervisning, at jeg skal på
arbejde igen og at jeg ikke kan finde næste semesters bøger til en flad 50’er.. I bund og grund er jeg
bare skide træt at netflix-serier, at tage lure på sofaen og vågne konfus, at have ondt i lænden, at jeg
ikke helt er sikker på om jeg er forsikret. Jeg tror jeg har glemt et eller andet vigtigt og igår crashede
min excel med forskning 3 gange. Jeg gider ikke løbe og jeg kan se min mave langtsomt vokse i omfang.
Mine jeans strammer i taljen. Min garderobe er den samme som præ-corona, men jeg gider ikke gå i
andet end joggingtøj. Jeg gider ikke shoppe online. Jeg har ikke engang byttet mine julegaver endnu.
Men det gør jo ikke rigtig ondt på mig.. Ikke RIGTIG ONDT.
Så skulle det da lige være Niels... Niels fra MOK som har “Københavnerfri” og “ikke har læst mit opslag”.
Han havde “glemt” at han skulle lave en forside. Men ikke engang dét er det egentlige problem, for
så redder Andreas dagen med en Bernie-forside.....
Altså må jeg be’ om noget at reelt at bitche over?

Af Sofie / MOK
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MOKOSKOPER
af MagicMyken
Stjernerne har endnu engang hvisket sandheder til MOK’s
medie. Man ved aldrig hvordan de åbenbarer sig, men
ofte på badeværelset. Toiletkummen hvisker, bruserens
vand sender vibrationer ind i øregangene, toiletpapiret
åbenbarer og spejlet viser billeder af morgendagens
begivenheder. Det er ikke kønt altsammen, men læs med
hvis du vil væbne dig på det uventede.
Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du har fødselsdag og har det lidt nederen over forsamlingsforbudet,
indtil det går op for dig, at du alligevel ville have svært ved at
samle 5 mennesker, som du kunne mødes med fysisk under alle
omstændigheder. Måske er det tid til at trappe ned for League
of Legends? Reaktionen fra dine brasilienske gamingvenner
skræmmer dig fra at tage det endelig spring.
Fisken
19. feb. - 19. marts
Du går til kiropraktor som siger at du har en ryg som en 90-årig.
Alt imens spørger din lokale netto-medarbejder altid efter ID
når du køber rødvin. “Alder er bare et tal” siger du stille til dig
selv mens du tæller til 10, for ikke at eksplodere. Du køber en
flaske rødvin mere.
Vædderen
20. marts - 19. april
Elon Musk’s har forurenet atmosfæren med sine mange satelitter,
og stjernebilledet er blevet for utydeligt....
Tyren
20. april - 20. maj
I en coronapsykose finder din roomie på at sælge spisebordet
for at invistere i en DJ-pult, som kommer til at “tjene sig hjem på
ingen tid, jeg lover!”. Dine rigide led sætter en naturlig grænse
for hvor lang tid du kan sidde i lotusstilling og spise. Du ender
med at sluge alt din mad. Februar vil byde på mange brændte
tunger og forstoppet mave.
Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du springer ud som influencer og anmelder chilisovsene fra alle
kebabsteder i Nordvest. Du når ikke langt før du må overgive dig
til et hav af diarré. Det var den februar. Desværre var du ikke en
af dem der hamstrede toiletpapir i første bølge, og dine gamle
noter fra 2. semester går tabt.
Krebsen
21. juni - 21. juli
Du har første vagt, frisk ud af FADL-vagtfabrikken. Storsmilende
og klar til at EWS’e the shit out of Hvidovre Hospital! Du farer vild
i uniformsbutikken og senere går dit navneskilt af umiskendelig
høj kvalitet i stykker (højest overraskende) og du bliver kaldt
Jørgen under hele din vagt, og tør ikke at sige sygeplejersken
imod. Alt i alt en ganske udmærket vagt synes du!

Løven
22. juli - 22. aug.
Du har sparet nogle penge sammen under corona
og tænker det er tid til at investere nogle penge. Fordi du ikke gad
at læse hele artiklen om Gamestop, kommer du til at tro at fidusen
var at shorte aktierne. Du får samlet dig en solid studiegæld, og
må vende dig til den bitre smag af makrelmadder nok engang.
Men du har bedt din ven om at kalde dig for “Wolf of Wallstreet”
så det kører for dig!
Jomfruen.
23. aug. - 22. sep.
Din specialevejleder får fladlus, og du må udsætte dit speciale.
Du ender i stedet i Vordingborg, hvis bymidte er ligeså dødt som
danske mink. Det viser sig at crazy-daisy trodser alle restriktioner,
og du maxer ud om fredagen. Du ender med at få fladlus selv.
Du ender med at se Løvernes Konge resten af ugen, da Circle of
Life pludselig forekommer meget relevant.
Vægten
23. sep. - 22. okt.
Du oplever hvor fedt dit liv er hvis du sætter storladent filmmusik
i dine ører, og lader som om at du er med i en trailer for en film.
Sådan en rigtig kedelig film hvor du går ned og køber croissanter,
og tager opvasken og piller dig navlen.
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Dit højskoleophold er udskudt, og du har lejet dit værelse ud.
Du ser det som et tegn og melder dig til Paradise-hotel, for at få
det bedste ud af situationen. Tilrettelæggerne spørger dig om
du kan tage briller uden styrke på, og gerne rende rundt med en
bog hele tiden. Dit selvværd lider en lille smule da du opdager
at du er castet som den blege, halvfede nørd, og du revurderer
om du egentlig er en 8’er.
Skytten
22. nov. - 20. dec.
Du får ikke lige læst den der infomail om tilmelding af fag, og
opdager en dag for sent at du har tilmeldt dig både 2. og 12.
semester. Det gik jo rigtig godt på 1., og du har hørt at folk tager
flere semestres farmakologi sammen, så du går ind til det med
oprejst pande. Overraskende dumper du kun cellevæv-eksamen.
Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du har fået TinderGold og det kører for dig! Søerne er endelig
frosset til is og du har lige set “I, Tonya” og tænker at du da
lige skal ud imponere med piruetter og løfte tinderdaten op
“Patrick Swayze-style”. Da du overvurderer både isen og dine
egne overarmes tykkelse, taber du daten der laver et smukt hul
i isen. Du skynder dig væk, men bliver indhentet halvejs og må
se dig overmandet af vrede svaner. Du tør ikke at tjekke Anders
Hemmingsens instagram dagen efter.

