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OM MOK

PA N U M H I G H L I G H T S

MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig.
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben 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 at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du velkommen
til at sende det ind til os - der er altid plads til dig i bladet.

Velkommen til de nye medicinstuderende. Vi
glæder os til at møde jer<3
Klubben åbner d. 30/8!
Wee gratis kaffe og te og vand til folket!
Læs mere på side 5.
MOK er tilbage fra en lang (og velfortjent)
sommerferie.
Hold øje med MOK i nærmeste fremtid, hvis du
kunne tænke dig at blive en del af redaktionen.

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12, hvor vi tømmer brevkassen,
mok@mok.dk.
Kys og kærlighed
Dit MOK

Infomøde for Panumskituren torsdag d. 8/9-22
kl. 16
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HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
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Velkommen til(bage)!
Kalenderen siger endnu engang ultimo august, og vores betonklods af et palads - Panum
- er atter klar til at åbne favnen og invitere ind til et nyt semester med knald på. Bare
tanken kan måske give svedige håndflader og hjertebanken, men bare rolig! MOK er
her igen for dig, som du kender det, og vi vil traditionen tro byde alle jer gamle kendinge
velkommen tilbage. Og til de mange nye kommende kollegaer: Velkommen til!
Som ny stud.med. er der nok at forholde sig til: nye ansigter, tunge bøger, mærkelige
ord og skjulte lokaler. Det er en mundfuld at starte fra scratch, men du har heldigvis de
næste 6 år (7 ½, red.) til at lære at begå dig i møllen. Og mon ikke der også kommer
nogle gode venskaber og sjove minder med på den hårde, lange rejse.
Med det sagt, så vil jeg her forsøge at give et overblik over din nye tilværelse som stud.
med. og alt hvad det nu må indebære.
Du er kommet hjem fra rustur og er stadig ved at komme dig over den, alt imens du
stadig har melodien fra Top Gun på hjernen. Men du er stadig blot ved at opdage, at
du er startet på landets bedste studie. Hvis du er et socialt-sultent væsen, så er Panum
din ”all-you-can-eat-buffet” med soft-ice ad libitum til dessert. Ikke nok med at du har
dit stamhold af medstuderende, som du ser dagligt, som er lige så forvirrede som dig, så
findes der også basisgrupperne. Her har du rig mulighed for at møde medicinstuderende
på andre semestre og tilmed beskæftige dig med noget du synes er spændende imens.
Basisgrupper var som udgangspunkt interessegrupper bygget på forskellige specialer
(fx plastikkirurgi eller pædiatri), men med tiden er det blevet et vidt begreb, hvor både
løb, surfing og miljøet har dannet grundlag til nyere grupper. Det er guld værd at have
forbindelser, der rækker udover dit hold, så mit råd til dig er: Tjek det ud – jeg tør næsten
vædde med der er noget for dig også.
Når det så er sagt, så vil jeg lige minde dig om de gange du har spist fra en buffet og
er gået derfra med mere kvalme end hvad intentionen var. Det kan være du er mere
behersket end mig, men ikke desto mindre, så vil jeg gerne bringe en vigtig besked
igennem, som jeg selv var lidt for dårlig til at modtage: ”Husk nu at holde fri!”. Der er så
meget nyt at forholde sig til lige nu, og alle de tilbud som står klar til dig, allerede her fra
første semester, de er altså ikke forsvundet når du kommer på andet, tredje eller tolvte
semester. Så ro på og tag det i dit eget tempo. Du skal nok nå det hele. Tro mig.
Okay, så du skal sørge for at engagere dig godt i dit nye studiemiljø, men du skal ikke
gøre det for meget. Forvirret? Ja. Er du alene om det? NEJ. Alle omkring dig er forvirrede,
men de fleste viser det ikke (meget sejt). Min pointe: Tal med dine medstuderende! Tal
med dem du er startet sammen med - husk på at de heller aldrig har prøvet at være
medicinstuderende før. Spørg de ældre studerende om vej eller råd, det er kun et absolut
mindretal der bider. Og hvis du alligevel skulle føle dig alene på en gråvejrsdag, så er
MOK her altid for dig. Eller hver mandag i hvert fald, hvor vi bl.a. bringer jobannoncer,
basisgruppeaktiviteter og generelt, godt gøgl ud til dig.
Jeg håber vi læses ved!
Mange kærlige medicinerhilsner
Maria, MOK-red.
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ANNONCER

1 års forskningsstipendiat på Hjertemedicinsk
afdeling, Rigshospitalet
Drømmer du om at blive rigtig god til kardiologi? Vi søger en medicinstuderende som gerne
vil kaste sig ud i forskning og samtidig blive dygtig til ekkokardiografi.
Du vil blive en del af en forskningsgruppe med stor erfaring indenfor imaging af hjertet,
og du vil blive tilknyttet et projekt, hvor vi vil undersøge effekten af en ny klasse af
muskelmodulerende medikament til behandling af patienter med muskeldystrofi.
Muskeldystrofi påvirker strukturelle elementer i tværstribet muskulatur. Patienterne oplever
både progressivt muskelsvind og kardiomyopati, og der findes aktuelt ingen medicinsk
behandling for det progressive muskelsvind. I projektet anvendes nye metoder inden
for ekkokardiografi til at karakterisere patienterne, og vi vil undersøge, om specifikke
ekkokardiografiske mål kan prædiktere outcomes ved behandlingen. Projektet er et
samarbejde mellem hjertemedicinsk- og neurologisk afdeling.
Som forskningsårsstuderende vil du blive oplært i ekkokardiografi, som er en helt
central undersøgelse i det kardiologiske speciale. Du vil blive tilknyttet afdelingens
ekkolaboratorium, som har stor ekspertise inden for billeddannelse af hjertet, og samtidig
er et sted med højt til loftet, høj faglighed og højt humør.
Din profil:
•
Du synes kardiologi er spændende
•
Du er initiativrig, selvstændig, struktureret og god til at samarbejde
•
Du er interesseret i forskning og har lyst til at skrive en artikel
Vi tilbyder:
•
Tilknytning til et større spændende projekt
•
Oplæring i ekkokardiografi
•
Ejerskab over selvstændigt afgrænset projekt
•
Mulighed for at skrive kandidat- eller bacheloropgave
Løn: Aflønning svt. skolarstipendiat – 10.000kr/md.
Ansøgning: Motiveret ansøgning og CV (max 2 sider totalt) sendes pr. mail til:
Overlæge, Phd. Jesper James Linde, jesper.james.linde@regionh.dk
Hjertemedicinsk afdeling, afsnit 2141, Hjertecentret, Rigshospitalet
Læge, PhD-studerende, Mads Stemmerik, mads.peter.godtfeldt.stemmerik@regionh.dk
Copenhagen Neuromuscular Center, afsnit 8077, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt
Ansøgningsfrist 1-10-2022

Forskningsinteresseret stud.med. søges til Afdeling
for Øjensygdomme, Rigshospitalet-Glostrup, med
start forår 2023
I Danmark giver vi hvert år ca. 20.000 øjne regelmæssige øjenindsprøjtninger med VEGFinhibitorer. Behandlingen har revolutioneret behandlingen af nethindesygdomme, reduceret
antallet af blinde markant, og givet mange patienter et liv med et brugbart syn.
20.000 øjne! Nogle hver 8. uge, nogle resten af livet. Og dét bare i Danmark.
Indsprøjtningerne påvirker mange og koster mange penge. Kan vi optimere bare en lille
smule, er der en stor gevinst at hente for patienterne og for samfundsøkonomien.
Med projektet EviDence in Intravitreal THerapy (EDITH) ønsker vi at undersøge forskellige
aspekter af øjenindsprøjtninger mhp. at afklare bedste evidens og optimeringsmuligheder
af klinisk praksis.
Vi søger stud.med. til et forskningsår (eller halvår) til projekt EDITH med start forår 2023. Du
vil lære evidenssyntese og meta-analytisk metode. Projektet er fuldt finansieret og du kan
derfor fokusere indsatsen på at forske. Når du er færdig, bliver du en haj til at gennemgå
videnskabelig litteratur. Og du vil have stiftet bekendtskab med oftalmologien, et fantastisk
speciale.
Du kommer til at indgå i en større projektgruppe bestående af dygtige øjenlæger med
forskellig ekspertise, men du er hovedpersonen her. Vi søger derfor efter én, evt. to,
der har lyst til at være i spotlight og er klar på at give den en skalle. Vi arbejder mod et
førsteforfatterskab, med mulighed for flere forfatterskaber afhængig af indsatsen.
Vi holder til på Glostrup-matriklen (tidl. Glostrup Hospital).
Er du interesseret? Send en motiveret ansøgning og et CV til læge ph.d. Yousif Subhi på
yousif.subhi@regionh.dk
Ansøgningsfrist: 16. september 2022.
Vi glæder os til at høre fra dig!

”SEKS OM SEX” – verdens sidste Hertoft-eftermiddag

Medicinstuderende søges til forskningsår/speciale
indenfor global sundhed og obstetrik

De navnkundige Hertoft-eftermiddage synger på sidste vers. Afdeling O (hvor
arrangementerne har været afholdt siden 1970’erne) flytter til Bispebjerg Hospital, og det
hæderkronede psykiatriske auditorium nedlægges.

Vi er på udkig efter 1-3 medicinstuderende, der interesserer sig for global sundhed og
sundhedsfremme i udviklingslande. Vi er en gruppe læger og andre sundhedsprofessionelle,
der igennem flere år har drevet en NGO i Masanga, en landsby i det centrale Sierra Leone.
Forskningsåret vil omfatte evaluering af nogle af de allerede søsatte sundhedsfremmende
projekter samt dataindsamling til en demografisk undersøgelse af den lokale befolkning.
Forskningsåret vil indebære et 4-6 måneders ophold i landsbyen Masanga, hvor Masanga
Hospital ligger. Under dit ophold vil du have mulighed for at bo på et hostel tilknyttet
hospitalet sammen med andre udsendte studerende, sundhedsprofessionelle og læger.
Der er mulighed for at deltage på flere projekter:
•
Tilbud af ultralydsskanninger til landsbyer i oplandet til Masanga Hospital for at
identificere høj-risiko graviditeter
•
Kvantitativ undersøgelse til at kortlægge
Du vil have et af projekterne som det primære projekt, hvor du vil få erfaring med
projektledelse, dataindsamling og databearbejdning. Du vil også have mulighed for at
samarbejde på andre projekter i vores team af lokale og internationale forskere.

Men vi planlægger at gå ud med et brag!

Vi forventer:
•
At du er medicinstuderende eller studerende på en anden sundhedsuddannelse
•
At du er klar på at bo i Sierra Leone i minimum 4, men gerne 6 måneder
•
At du har interesse for obstetrik og global sundhed
•
At du ikke er bange for at tage ansvar
•
At du kan starte til januar 2023 eller snarest derefter
•
Tidsperspektivet er fleksibelt, men vi forventer, at du kan være tilknyttet i 6-12 måneder

Vi glæder os til at se jer,
Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet)

Vi kan tilbyde:
•
Dit eget underprojekt, som kan bruges som speciale og munde ud i en artikel
•
Erfaring i projektledelse og indsigt og viden indenfor forskning i lavindkomstlande
•
Dybtgående indblik i obstetrik, folkesundhed og global sundhed
•
Mulighed for at bo og leve i et lavindkomstland og opleve dette på tætteste hold
•
Erfaring med implementeringsforskning
•
Masser af ansvar under tæt og god supervision
•
Hjælp og vejledning
•
Støtte til rejseudgifter
•
Blive en del af den internationale organisation Masanga Danmark
Det er et spændende og meget lærerigt projekt med mulighed for at komme helt tæt på
forskning i ulande samt unik læring i folkesundhed og obstetrik. Læringskurven vil være stejl,
men din vejleder er med dig hele vejen. Lyder dette eventyr som noget for dig?
Så skriv en ansøgning på 1 A4-side og vedlæg dit CV til Monica Lauridsen Kujabi, læge og
phd-studerende, monica.kujabi@sund.ku.dk, Emmeli Mikkelsen, læge og phd-studerende,
emmeli.mikkelsen@clin.au.dk, og Tatyana Fedorova, læge og phd-studerende, tatfed@rm.dk.
Du er også velkommen til at skrive til os for yderligere information.
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2022, men der holdes løbende samtaler.
Læs mere om Masanga Hospital på masangahospital.org

Så torsdag den 29. september kl. 15-19 afholder vi verdens sidste Hertoft-eftermiddag.
I et udvidet format, som vi kalder ”SEKS OM SEX”: seks fagpersoner, som tidligere har
holdt oplæg på en Hertoft-eftermiddag, inviteres til at tale frit fra leveren om et emne af
sexologisk relevans. Du kan møde idrætshistoriker Hans Bonde, barndomshistoriker Ning
de Coninck-Smith, børnepsykolog Katrine Zeuthen, sexologiprofessor Annamaria Giraldi,
handicaphistoriker Birgit Kirkebæk og kunsthistoriker Rune Gade.
Ordet styres som altid af professor Christian Graugaard – og vi slutter i bedste Preben
Hertoft-stil med et glas portvin og en fransk kartoffel.
Tilmeld dig den sidste Hertoft-eftermiddag her!
Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a)

Studerende søges til onkologisk afdeling
Rigshospitalet
Vi er en gruppe klinkere og forskere ved onkologisk afdeling på Rigshospitalet, der er ved
at skabe et videnskabeligt projekt der drejer sig om at få kræftpatienter til at holde op med
at ryge når de får deres diagnose. Men hvordan kan vi få dem til det? Hvad skal der til?
Kunne kræftpatienter tænke sig at gøre det med hjælp fra professionelle rygestop
instruktører? Vi ved ikke så meget om det og vil derfor gerne i kontakt med kræftpatienter
i de ambulatorier, der er knyttet til afdelingen.
Din opgave er at informere patienterne om undersøgelsen. Det sker med en skriftlig og
mundtlig introduktion. Hvis patienten vil være med, skal de udfylde et tilsagn. Patienterne
skal herefter udfylde et kort spørgeskema som du indsamler. Der kan af og til være behov
for hjælp til at udfylde sådan et skema.
Vi regner med at du arbejder 1 til 2 dage hver uge på projektet i en periode på måske 3
måneder med mulighed for forlængelse. Der bliver en kort oplæring, som du også får løn for.
Deadline for ansøgning er 9. september og vi søger to studerende til start 1. oktober 2022.
Du bliver aflønnet i henhold til studenterløn satser som bliver anvendt i RegionH – hvis
du er interesseret, så send en kort ansøgning (under 1 side) og et kort CV (som en fil!) til
professor christoffer.johansen@regionh.dk.
Vi afholder samtaler mandag den 12. september på Rigshospitalet.
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Forskningsstipendium – 1 ledigt

Introduktionsstipendier – 2 ledige

Gigtforeningen har 1 x 2-årige forskningsstipendium til besættelse. Forskningsstipendiet
er ledigt til besættelse pr. 1. april 2023 eller snarest derefter.

Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse pr. 1. april 2023 eller snarest
derefter.

Der kan søges om op til 2 års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at
der indsendes ansøgning om forlængelse, 2 måneder før første år udløber.

Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn.
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Forskningsstipendierne skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem
efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte
til forskning.

Introduktionsstipendier skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem
efond. For mere information, ansøgnings- og bevillingsbetingelser se siden Søg om støtte
til forskning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. februar 2023 kl. 12.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. februar 2023 kl. 12.

Dr. Ingrids Forskerpris 2023

Studenterpriser 2023 – 10 x 10.000 kr.

Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids
Forskerpris på 100.000 kr.

Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for
gigtområdet. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner.

Formål
Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på:
•
at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere gigt som et interessant
forskningsfelt.
•
at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle
nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet.

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.

Uddeling
Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2023.
Hvem kan modtage prisen?
En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver
for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater,
der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller
mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Nuværende
medlemmer af Gigtforeningens forskningsråd kan ikke indstilles til Dr. Ingrids Forskerpris.
Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. Dronning Ingrids Forskerpris kan kun
modtages én gang.
Krav
Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er,
at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i
pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder
forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.
Nominering
Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater.
Indstillingen af kandidater skal indeholde:
•
En kort begrundelse for at indstille kandidaten
•
Beskrivelse af relevant forskning
•
Kandidatens CV
Prisens størrelse

100.000 kr.

Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningssekretariat på forskning@
gigtforeningen.dk
Indstillingen skal indsendes senest onsdag den 15. februar 2023.

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 og en
kopi af dit karakterbevis.
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.
Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i
maj 2023.
Studenterpriser skal søges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem efond.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf.
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk
Der er ansøgningsfrist onsdag den 1. februar 2023 kl. 12.

KLUBBEN ÅBNER TIRSDAG D. 30/8!
VI HAR ÅBENT 11-17 (MANDAGE 11-16)
GRATIS TE, KAFFE OG VAND!

VIL DU HØRE MERE OM STUDENTERKLUBBEN?
KOM TIL HG-INTROMØDE!

D. 12/9 OG 19/9

FØRSTE FREDAGSBAR
D. 9/9 KL 11-23:45

OG TIL DEN TØRSTIGE OG FESTGLADE STUDERENDE

EKSTRA FREDAGSBAR

Issingen troede at den blev en rødspætte
når den blev voksen.

D. 30/9

FIND STUDKLUB PÅ FACEBOOK “STUDENTERKLUBBEN”
OG INSTAGRAM @STUDKLUBTYR
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INTRODAGE I
FADL-HUSET

Vagtbureau
- for medicinstuderende

FADL-huset vil gerne byde dig hjertelig velkommen som
studerende på Panum. Vi ser frem til at lære dig at kende.
Vi vil derfor gerne invitere dig til en introdag, hvor du vil
blive præsenteret for Vagtbureauet, Receptionen, Fagforeningen samt Forlaget.
Introdagene foregår den 6., 8., 12., 13 og 15. september
2022 i FADL-huset, Blegdamsvej 26, baghuset.
Se i oversigten herunder hvilken dag samt tidspunkt du
skal komme.

Oversigt:
Den 6. sep: kl. 9:15 - 11:30 (hold 105+106+110)
og kl. 13.45 - 15:45 (hold 109)
Den 8. sep: kl. 13:30 - 15:30 (hold 104+111)
Den 12. sep: kl. 13:30 - 15:30 (hold 103+107)
Den 13. sep: kl. 14:15 - 16:15 (hold 108+112)
Den 15. sep: kl. 11:15 - 13:30 (hold 101+102)

Som FADLVagt kan du
kombinere teori
og praksis og få
uvurderlig viden
om livet på en
afdeling

BONUS

Der vil blive serveret
is, slik, frugt og vand.
Og sandwich til de
hold, der kommer
over frokost

Gennem FADLs Vagtbureau får
du optimale studiejobmuligheder til en virkelig god
løn, og samtidig sikrer du dig
en uvurderlig viden om ”livet
på afdelingerne” og – ikke
mindst – specialiseret viden
om de interne medicinske-,
kirurgiske- og øvrige specialer.
Læs mere på fadlvagt.dk
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Marsk vs. Mærsk

Helene har gjort MOK red. opmærksomme på at vores kære Mærsk tårn
har fået sin første konkurrent, nemlig Marsk tårnet i Skærbæk. Vi synes
det er passende, at vi på MOK laver en vurdering af hvilket af disse to
flotte tårne der er et besøg værd.
Marsk tårnet

Mærsk tårnet

Arkitekt: BIG – Igen har vores kære Bjarke
Ingels været på spil – forhåbentlig holder tårnet
længere end altanerne på BIG’s nybyggede
kaktustårne ved dybbølsbro
Højde: 25 meter...
Udsigt: Da tårnet er placeret i Skærbæk
tænker jeg at der må være marker.... måske
udsigt til havet? Men kan man se Rundetårn?
Marmorkirken? Eller Øresundsbroen... det tror
jeg vist ikke
Indeholder: Tjaaaaa, egentlig ikke rigtig noget
udover en trappe og menneskerne på den
Materiale: Cortenstål – når man googler
’cortenstål bæredygtig?’ findes der ingen
resultater for søgningen... lad det tale for sig
selv

Arkitekt: C. F. Møller
Højde: 75 meter el. 3 Marsk tårne stablet oven
på hinanden
Udsigt: Oppe på 15. etage kan du finde hele
København for dine fødder
Indeholder: Verdens bedste studie selvfølgelig
samt nogle af Danmarks klogeste og bedste
forskere, i alt 650 mennesker, mus, grise og en
flot trappe til femtende etage
Materialer: Fiberbeton, et bæredygtigt
materiale der kan holde i mere end 100 år!
Impornerende

Af Marie, MOK/red.

MOK vil råde til at du dropper køreturen til Skærbæk, sparer benzin (el. strøm), sparer miljøet,
sparer slid på din/forældres bils bremseklodser og tager en tur i Mærsk tårnet. Bliver klogere,
ser hele København på 5 min, tager en øl i klubben, gør dette til semesteret første frebar d.
9/9 wooop wooop!
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til DHL stafet 2022
fredag den 2/9 kl 16:00
Kom og hep på dine
medstuderende i Fælledparken
og få en billig øl eller sodavand!

