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RusAcuta
- A’ hva’ for en fisk?

Kære nye medstuderende

På medicinstudiet i Aarhus udkommer der hver 2. uge et magasin lavet 
af frivillige medicinstuderende. Det indeholder nyttige informationer 
til os som medicinstuderende på Aarhus Universitet pakket ind i sjove 
skriverier, spas og løjer. Magasinet hedder ‘Acuta’.

Vi har i tutorgruppen valgt at gøre de skrivekyndige fra Acuta kunsten 
efter og lavet en helt særlig ‘RusAcuta’ til dig som rus/ny studerende 
med alt, hvad der kan være ‘good to know’ i den kommende periode. 
Derfor: Læs den grundigt igennem! Vigtigt! Der er masser af guld og 
forhåbentlig lidt ekstra krydderi til underholdningsfaktoren. 

Vi håber, den kan besvare mange af de spørgsmål, I kunne gå og have, 
og sidst men ikke mindst så glæder vi os overordentligt meget til at 
møde jer til studiestart og svare på alle de spørgsmål, I ikke har fået 
besvaret her.



Det hele er nyt, og I har sikkert mange spørgsmål. Vi har herunder samlet 
de 3 allervigtigste ting, I skal vide. Frygt ej, resten kommer enten senere i 
RusAcuta’en - eller når vi mødes!

1. Betaling til studiestart. Vi har arrangeret en begivenhedsrig 
studiestart for jer. Desværre kan den slags ikke gøres gratis. Skynd 
dig derfor ind og betal for studiestarten, hvis du ikke allerede har 
gjort det! (Betalingen inkluderer også rustur m.m., men er eksklusiv de 
nedenfor stående omkostninger, pkt. 3). Der vil være et link på 
studiestartsiden, som I skal finde og betale til, så vi kan få det 
bedste studiestartforløb <3 
(https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/bachelorstudiestart-sommer)

2. Studiestart finder sted onsdag den 24. august kl 08.00 i Matematisk 
Kantine. Vi starter kl. 08.00 sharp, så kom gerne lidt før i foyeren.

Matematisk kantine (lokation 1 i ’Find vej i uniparken’, )
Bygning 1536
Ny Munkegade 116

3. Medbring til første dag: 
PENGE. Du skal have 180 kr. I KONTANTER MED første dag. Disse 
går til semesterkatalog og pubcrawl (både med/uden alkohol). 
Husk derudover betalingskort til frokost (eller madpakke) og til baren 
om eftermiddagen (øl og sodavand koster 10kr.) samt masser af godt 
humør!

Medbring IKKE: computer, bøger, notesblokke, penalhuse, passere 
eller andet gejl.
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3 vigtige til studiestarten

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/bachelorstudiestart-sommer


Kære rus

Velkommen til verdens bedste studie! Vi er 45 tutorer, der lige nu er i gang 
med at planlægge det bedste rusforløb for dig og dine medstuderende. Vi 
sidder alle og læser til eksamen, men holder humøret højt ved tanken om, at 
du starter til august. 

Du sidder formentlig selv med en masse tanker: Hvordan er studiestarten, 
hvordan er det at læse til læge, hvor mange øl skal jeg nu drikke, er de 
andre søde, og skal jeg til at bruge de sidste penge fra opsparingen på dyre 
bøger? Men frygt ej. Vi vil være der gennem hele studiestarten og følge dig 
i løbet af din tid som medicinstuderende, og vi er klar til at dele ud af vores 
erfaringer og give gode råd videre, når vi mødes på læsesalen eller til 
fredagsbar. Og nej! Du skal ikke købe dine bøger endnu ;-)

Onsdag d. 24. august bliver en helt særlig dag, og vi vil gøre vores ypperste 
for, at du får den allerbedste start på studiet! Det er denne dag, at du vil 
møde dine nye medstuderende, dit nye hold, dine kommende kollegaer – og 
hvis du er heldig måske også din nye kæreste. På medicinstudiet vil vi 
hinanden, og her hersker en helt speciel stemning. Der er et sammenhold, 
som er unikt på universitetet med et sprudlende social- og foreningsliv. 
Blandt de mange muligheder findes den årlige skitur, hvor 500+ af dine 
kommende medstuderende deltager, opsætning af Danmarks største 
studenterrevy, måske verdens (men i hvert fald Aarhus’) sjoveste 
fredagsbar, samt Nordeuropas største studenterarrangement -
Kapsejladsen!

Dette studiemiljø er guld værd på et af de mere krævende (og allermest 
spændende) studier i Danmark og kan motivere en til at tackle de mange 
bøger, som man skal igennem for at kunne kalde sig læge. Og du skal glæde
dig! Selvom det ikke altid er en dans på roser at læse medicin, så er studiet 
proppet med fantastiske mennesker, spændende ny viden og sjove 
arrangementer, som nok skal hjælpe dig igennem studiet.

Vi glæder os til at se dig!
De kærligste hilsner 
Cheftutorerne 
Mille, Marc og Monica 

Hilsen fra cheftutorerne

5



Program
Onsdag d. 24. august – Første dag på uni + første bar
Vi byder velkommen med morgenmad i Matematisk Kantine kl. 08.00, 

hvorefter der følger oplæg, velkomster og navnelege. Dagen sluttes af 

i Medicinerhuset, hvor Umbilicus (Festforeningen, red.) spiller op til 

fest og dans. (Husk dankort til drikkevarer og lækker pizza i baren).
Torsdag d. 25. august –

Aarhusløb
I mødes holdvis om morgenen, 

inden I kl. 10:30 skal rundt på 

den fedeste tur igennem 

Aarhus med kig på de centrale 

steder/seværdigheder, så du 

nemmere kan finde rundt.

(Psst. Det er ikke et reelt løb, 

så lad løbetights blive 

derhjemme!!)

Fredag d. 2/9-4/9 –

HyCetur
Ikke andet at sige end: 

Juhuuuuuu! 

– yderligere info følger… <3
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Fredag d. 26. august – ForeningsdagI mødes klokken 10.00 med jeres hold og får først IT- og 
bogoplæg hos nogle af jeres tutorer.Senere vil der være oplæg og workshops med medicinerforeningerne. Særskilt program følger på jeres facebook semestergruppe.(https://www.facebook.com/groups/1398324120595622/) Lørdag d. 27. august –UdklædningsfestHoldene spiser og hygger sammen om eftermiddagen. Vi klæder os ud, og så vendes snuden mod Medicinerhuset, hvor der er fælles tema-udklædningsfest fra klokken 19

https://www.facebook.com/groups/1398324120595622/


Mandag d. 12. september –

Kagehyggeaften

Alkoholfri aften, hvor der bliver rig 

mulighed for at vise de andre dine 

overdrevne skills i Hint, Twister eller 

Klodsmajor.

Arrangementet afholdes privat hos én 

af jer – så tænk allerede nu over, om der 

er plads hos dig (husk plads betyder, at 

man kan være der, hvis ingen tager 

albuerne ud til siden).

Torsdag d. 15. september -Eat ’n’ GreetEn hyggeaften med mad og godt 
selskab, hvor én af dine tutorer står 
for værtsskab for dig og nogle stykker fra dit hold – I planlægger i 

fællesskab en dejlig menu, som I 
eventuelt kan kokkerere sammen.
Yderligere info følger.

Onsdag d. 21. september – Pubcrawl

Vi skal ud og se, hvad det århusianske natteliv har at byde på af 

finurlige væsener og barer. En god gammeldags pubcrawl er der 

jo ingen, der kan sige nej til! Så du skal selvfølgelig med og feste 

med dine nye venner, dine kommende nye venner og os!

Torsdag d. 6. oktober – Rusfest!!!!Her skal alle 1. semester medicinstuderende 
ud og svinge træbenet som afslutning på 
rusforløbet. Dette er sidste arrangement fra 
os tutorer, men langt fra sidste gang vi ses <3

Vi sætter alle sejl til for at arrangere en (sø)stjernegod studiestart 
for jer og give jer de allerbedste vilkår for en god start på 
universitetet! Det får I til den nette sum af 500 kr, som skal 
indbetales via studiestartssiden inden første dag.  De 180 kr til 
pubcrawl og semesterkatalog medbringes kontant onsdag d. 24/8. 

Vi glæder os MEGA meget til at dele alle disse fantastiske oplevelser 
sammen med jer!!! 7



Find vej i uniparken
Der er mange fisk i havet og endnu flere bygninger i uniparken - heldigvis ser de 
alle sammen helt ens ud, når man lige er startet på studiet, så hvis man alligevel 
skulle fare vild, ved man altid, at det er den gule bygning med den hvide dør.

Skulle du alligevel komme på dybt vand, har vi lavet denne lille guide til otte 
essentielle steder i Uniparken, som du får brug for at finde i den første tid. 
Desuden findes der app’en ”AU Find”, der kan hjælpe dig på rette vej.
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Lokation nr. 1 (Bygning 1530)

Matematisk Kantine

Lokation nr. 2 (Bygning 1161)

Medicinerhuset

Her mødes vi den første dag! Du skal 
ind af yderdøren og ned ad trappen -
bare rolig, du vil ikke være i tvivl om 
hvor du skal gå hen, når du først er 
kommet indenfor. Her venter vi på 
jer og vi GLÆDER os til at møde jer!

Dit nye andet hjem! 
Medicinerhuset er vores 
eget lille klubhus med 
adgangskort og hele 
moletjavsen. Her finder du 
læsesale, grupperum, 
køkken, køleskabe til 
madpakker, 
Sexpressomaskinen og alle 
dine medicinervenner.
Medicinerhuset er desuden 
hjemsted for vores 
fantastiske fredagsbar, 
hvor alle er velkomne –
medicinere såvel som ikke 
medicinere!
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Matematisk kantine er desuden 
hjemsted for de største stykker kage 
(og romkugler!) i Uniparken og god billig 
kaffe i bæredygtige og bionedbrydelige 
papkrus – for havdyrenes skyld. 



Lokation nr. 3 

Unisøen

Hvert forår er det her Kapsejladsen finder sted og danner centrum for 
Nordeuropas største studenterarrangement med op mod 30.000 
deltagere!
Søen er desuden hjemsted for den berømte fiskehejre, hvis færden kan 
følges på facebooksiden ”Er fiskehejren i unisøen i dag?” Klædes man ud 
som unisøens fauna, stiller den måske endda op til photoshoot!

Lokation nr. 4 (Bygning 1240)

Bartholinbygningen
En del af din undervisning foregår her i Bartholins auditorium og tilhørende 
klasselokaler. Bygningen er opkaldt efter den danske læge Caspar Bartholin 
den Yngre, der i det 17. århundrede var den første til at beskrive de 
Bartholinske kirtler, der producerer sekret til smøring af skedeåbningen.
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Lokation nr. 5 (Bygning 1265-1268)

VAB – Victor Albeck Bygningen
Nemmere at finde end Nemo 
– VAB er den eneste hvide 
bygning i Uniparken! Her 
finder du AU’s bibliotek for 
sundhedsvidenskabelige 
bøger, læsesale, grupperum 
og et lille tekøkken. 
Bygningen fungerede indtil 
1996 som fødselsanstalt. 
Lytter man godt efter, kan 
man måske endda høre nogle 
af jeres aarhusianske 
tutorers vrælende 
babystemmer gå igen på de 
hvide gange.

Lokation nr. 6 (Bygning 1231)

Lille anatomisk

Indgang via denne dør 
bringer dig til venstre 
videre til bygning 1231. Her 
finder en del af din 
undervisning sted i hhv. 
klasselokaler og lille 
anatomisk auditorium helt 
oppe under overfladen.
Nede på bunden finder du 
præparatsalen og 
dissektionskælderen, som 
du får brug for til 
makroskopisk anatomi.
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Lokation nr. 7 (Bygning 1232)

Store anatomisk auditorium
Dette auditorium danner rammen for en stor del af dine forelæsninger 
det første år. Vi kommer også til at være her til en del af 
rusarrangementerne, så du skal nok lære at finde denne sal med det vons!

Lokation nr. 8 
(Parkkollegierne)

Kolle 1
Det sidste stop på vores lille 
rundsejling er (måske) 
hjemstedet for mange af dine 
(nye) venner. 
Her ses et af de 9 kollegier, 
som ligger dejligt placeret i 
uniparken. Her bor også en 
håndfuld af jeres dejlige 
tutorer og mindst ligeså sejt: 
Så har Dronning Margrethe 
også engang slået sine folder 
her…
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Nyttige apps og links
Ny by, nyt studie og nye mennesker – for mange kan det være en stor 
mundfuld at flytte hjemmefra, og det hele kan godt virke lidt 
uoverskueligt i starten – But don’t worry, her kommer en liste over 
nyttige links og apps til universitetet og Aarhus’ byliv.

Først og fremmest kan du finde svar på næsten alle tænkelige 
spørgsmål vedrørende studiestart på studieportalen 
(studiestartshjemmesiden):
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/bachelors
tudiestart-sommer/

Og generelt info om uddannelsen kan ligeledes findes på 
studieportalen.
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/

Desuden er ‘Mit studie’ én indgang til alle de systemer, du skal bruge, 
mens du læser på Aarhus Universitet. Herfra kan man få direkte 
adgang til skema, meddelelser fra undervisere via Brightspace, dine 
kurser, STADS og meget mere... (IT-info følger den 26/8)
https://mitstudie.au.dk

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/bachelorstudiestart-sommer/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/
https://mitstudie.au.dk/
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”Medicin AU Sommerstart 2022”. En fælles gruppe for hele dit semester, hvor 
informationer vil komme ind i en lind strøm. Her kan I også spørge hinanden om 
hjælp. https://www.facebook.com/groups/1398324120595622/

”Køb og salg af pensumbøger til medicinstudiet på Aarhus universitet”. En fantastisk 
mulighed for at spare en masse penge. Vent dog med at købe bøger til efter 
bogoplæg/foreningsdag d. 26/8. https://www.facebook.com/groups/388162401251027

Restauranter kan lægge `lbud ud, hvis de har rester fra dagens salg. Så 
man kan få take-away sushi OG stoppe  madspild.

https://www.facebook.com/groups/1398324120595622/
https://www.facebook.com/groups/388162401251027


Fauna i universitetsparken
De første uger efter at være startet på medicin er enormt forvirrende. 
Alene det at skulle finde rundt i universitetsparken kan være en stor 
udfordring. En spadseretur fra Store Anatomisk Auditorium kan synes 
uoverskuelig. Men hvad værre er - problemer med at kende forskel på de 
studerende kan have fatale konsekvenser!

Derfor får du her et leksikon over universitetsparkens fauna, hvor de 
lokale arter er beskrevet, så det er nemt at kende forskel. Man skulle jo 
nødig henvende sig til fremmede arter uden at kende farerne.

Tag dig i agt for jurister, et 
aggressivt og drabeligt rovdyr. 
Kroppen er slank og pelsen typisk 
blond. På foden bæres
en drabelig sylespids kaldet en 
Manolo Blahnik. De findes især på 
juras læsesale, hvor universitet har 
beskyttet de andre læsende med 
tykke gulvtæpper, der neutraliserer 
den dræbende Manolo Blahnik-lyd.

Juristen 

En anden interessant art i parken er 
biologen. Disse erkendes sjældent men 
opholder sig i området omkring anatomisk 
institut og søerne.
Her ses de oftest i færd med at fange 
deres bytte i form af haletudser og 
forskelligt andemad. Hunnen er rødkindet, 
gummistøvleklædt og krølhåret. Hannen 
ligner hunnen, men kendes på en lang 
stang til fangst af karper i søen.

Biologen 
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Fysikeren 
Fysikere er natdyr, som om 
dagen skjuler sig under sten 
og andre mørke steder. De 
lever af død leverpostej 
produceret i matematisk 
kantine. Normalt opfattes 
de ikke som noget
skadedyr. De kan dog i 
sjældne tilfælde optræde i 
så stort antal at de kan føre 
skade til en ellers sjov fest.

Den altid smarte og 
veldresserede økonom er for det 
meste uskadelig. Kun når tiden 
nærmer sig kapsejladsen, 
begynder
fjendtligheden mod mennesker, i 
særdeleshed medicinerne, at 
blomstre. Specielt i tiden efter 
deres nederlag er der had at 
spore i øjnene. Derfor ses de i 
depressionsmånederne april-juni 
med halen mellem benene på den 
anden side af søen. Undgå 
kontakt i denne periode da dyret 
kan være meget aggressivt!

Økonomen 
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Filosoffen er yderst sjælden at 
se i uniparken, da den bruger 
det meste af sin tid i 
majestætisk ensomhed med 
store spørgsmål i tagkamre 
rundt om i Århus. De kendes på 
en langsom, let foroverbøjet 
gangart og tykke briller - ikke 
at forveksle med fysikernes 
ligeledes tykke briller. Hvis man 
kommer nær en filosof, kan man 
høre dets karakteristiske
kald, som lyder tankefuldt: 
Hmmm...

Filosoffen 

Et af de specielle dyr er den 
gråpelsede teolog. Teologer opdeles i 
to undergrupper nemlig den 
rødnæsede og den hellige. Forskellen 
ses i fødemønster og udbredelse, 
idet de rødnæsede ses på diverse 
barer og hovedsageligt indtager 
flydende føde, hvorimod den hellige 
holder sig udenfor parken og kun 
lever af vand og brød. De kendes på 
ravkæder, fremskreden alder og et 
prædikende, melodisk tonefald, der 
får én til at tænke på Jørgen Leth. 
Dyret finder en mage for livet og er 
yderst sjældent i brunst.

Teologen 
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Hvem er dine tutorer?
Yeah!
Så er det lige om lidt, at du skal starte på verdens bedste studie!!!

Du har nok gjort dig en masse tanker om, hvad der skal ske? Hvem er 
mine medstuderende? Kan jeg finde ud af det? Er alle de andre meget 
klogere end mig? Og så videre… Men frygt ej! Du kommer til at opleve 
en masse spændende fag, lære praktiske færdigheder og ikke mindst 
få minimum 6 år med masser af sjov og ballade, så glæd dig!

Selvom denne lange RusAcuta kan virke uoverskuelig og overvældende, 
så skal vi nok sørge for, at I får styr på de vigtigste datoer og 
informationer. Vi er en skøn flok af medstuderende, der lige nu er i 
fuld gang med at organisere dit rusforløb, således at du og alle dine 
nye kæmpe gode kammerater får den allerfedeste start på studiet!

Alt i alt er vi 45 tutorer; 3 cheftutorer (CT’er) og 42 mere eller 
mindre almindelige tutorer, der står sammen om at tilrettelægge og 
planlægge hele forløbet. 

Vi tutorer er her for dig. Det betyder, at du kan komme til os, med alt 
du har på hjertet - stort som småt. For at lære os bedre at kende, har 
vi strikket en lille videnskabelig undersøgelse sammen, som vi vil 
præsentere for jer i form af cirkeldiagrammer og andet lækkert… 
Enjoy!

Vores kønsfordeling ser således ud, med en 
fin normalfordeling mellem mænd, kvinder, 
friske typer og en del u-definerbare.

Din gennemsnitlige tutor har således 1,5 X-
kromosomer…



Og som familie står vi sammen, selv når det hele ikke er lige sjovt… 
29,9% af os har fx dumpet en eksamen uden at tage skade og er 
kommet videre med støtte fra hinanden. En enkelt har afleveret et 
forkert dokument (en lærestreg I kan tage med jer allerede nu) og en 
del har stadig ikke styr på IT’en… 

Generelt er der forskellig stemning omkring forelæsninger. Vi gør det 
alle på vores måde, sååå whatever floats your boat…

19

Vi repræsenterer hele det danske land, lige fra Fjeldet Ll Syd på, og 
med et par verdensborgere iblandt. For hvad betyder det egentlig om 
man oprindeligt var jyde, kjøwenhavner, norsk eller svensk? Nu er vi jo 
alle medicinere = en stor familie!

For at sige til mine forældre, jeg 
laver noget
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Vi er som gruppe fordelt på alle semestre lige fra 3 til 12 med en median 
på 6. semester.

Langt de fleste af os er klar til brug - men der er desværre også en del 
ubrugelige, 22,2% opbrugt og 0% Ubrugte, desværre. 

Det er vist ingen hemmelighed, at 
rigtig mange lægepar dannes på 
studiet, og således har også 95,3% 
af dine tutorer flettet fingre med 
en anden mediciner.

Denne høje procentsats kan nok 
tilskrives at hele 75,6% af dine 
tutorer er i Medicinsk Fredagsbar –
hver fredag eller i hvert fald 
næsten hver gang! Det er dog ikke 
alle, der synes at medicinerudvalget 
er stort nok, hvorfor nogle har søgt 
trøst på andre studier: 16,7% har 
prøvet en jurist (fy føj da!), 21,4% 
er mere til økonomer, 26,2% er til 
ingeniører men hele 71,4% sværger 
til, at de kun er til medicinere.. 

(Hmm. Måske procentregning ikke 
er en mediciners stærkeste side) 
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5 hurtige
1) Hvor bor du?

2) Studiejob?

3) Hvem har du haft et crush på?

4) Er du akLv i en studenterforening?

5) Hvor læser du henne?
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Nu har i fået lidt statistik, læst en masse procenter og set nogle fine 
cirkeldiagrammer, men det er lidt upersonligt, så vi afslutter med et 
par guldkorn direkte fra dine tutorer:

• Næsten alle dumper, og det er okay!
• Arbejd hårdt, fokuser din tid, giv dit bedste og så kan du om 7 år  

være en 30-årig tutor
• Hav altid instant kaffe med i tasken, så kan man fyre en kop kaffe 

hvor som helst, når som helst😎😎
• Varmestuen er varm
• Er det en tilfældighed, at der er 12 kranienerver og 12 

stjernetegn?? - meget presset makromoment
• Det bliver altid fredag!
• Samvittighedslæsning er aldrig det værd!
• Der altid tid til fredagsbar - To for ti
• Frokost på det kongelige er et hit
• Man skider i kælderen. 
• Husk hyggen❤
• Børneorm er et nemt og billigt kæledyr, man sagtens kan have i en 

lejlighed.
• Altid hav kaffe med på læsesal. Læsesalene har gab-refleks. 
• Hellere skybrud end barnebrud. Du bliver klistret, hvis du hælder 

Ribena-saft ud over dig selv. Der er meget få problemer, som 
fredagsbar ikke kan løse. Hold fri, når du holder fri. 

• Hvis du har brug for en læsepause, så smut forbi naturhistorisk 
museum - de har is!

• Hvis du bliver venner med en forsker, kan de skaffe dig gratis 
kaffe i Skou-bygningen

• Husk at fortælle dine studiekammerater hvordan du har det <3 De 
har det tit ligesom dig :*

• Nyd læsetavlerne i med house
• Man kan faktisk godt overleve uden at have læst teksterne i VSK 
🤫

• "Jeg ved heller ik rigtigt hvad der foregår"
• Det er godt med fredagsafslapning i din krop, kom med i umbi’s

bar og drik en Ceres top.  
• Scor din læsemakker
• Ikke lyt til alt for mange gode råd! 

- bare gøre din egen ting 
og husk ekstra dressing i din shawarma :)
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Her på falderebet får I et par af tutorernes dybeste 
hemmeligheder, da gulity pleasures og n00bede historier er 
den ultimative fællesskabsboozter: 
• Steffen sveder utroligt meget efter en nattevagt
• Jeg er en stor mand der kan lide at ha kjole på til fester
• Man kan få virkelig lang tid til at gå med at kigge ud af vinduet fra 

læsesalen på 3.
• Jeg er ik engang tutor. Jeg er bare god til at blende ind
• Ex on the beach og p max
• Jeg kan godt lide mad
• Jeg lyver og bider folk
• Jeg drikker så meget mælk, at de stigende mælkepriser påvirker min 

økonomi betydeligt...
• Grupperum på 3. sal kan låses indefra
• Guilty pleasure: at skrive til min læge når jeg er fuld
• Jeg har pøllet i Roskilde søen
• Jeg ved, hvor der er hemmelige øllagre i medicinerhuset.
• Det var mig, der tog en sofa med til Kapsejladsen (jeg håber, det 

bliver mellem os)!
• 100% de færdigpoppede popcorn fra Rema1000 til 4,75 kr
• Jeg har spist et glas på Bitter Bar. Min værelsesdør har overnattet i 

Uniparken.
• En lur i vindfanget
• Kan godt finde på at tage en lur på læsesal
• Jeg kan teksten til næsten alle Rasmus Seebachs sange...
• Jeg har engang fældet en af CT’erne så h*n forstuvede foden og 

efterfølgende bildt alle ind, h*n væltede af sig selv
• Jeg vil slet ikke være læge
• Jeg har set alle sæsoner af Vampire Diaries 2 gange.. #noshame
• Det er ikke god stil at tisse i bukserne i et legeland i Djurs 

sommerland
• Jeg har en 2022-plan om at lære dansen til WAP
• Guilty pleasure er tandlægernes fredagsbar
• Redbull i eksamensperioder er læææækker
• Jeg laver tit popcorn i med.house, fordi jeg elsker alle de 

(misundelige) blikke man får! 
• Blank space Taylor swift. Evigt forelsket i min bedste venindes 

roomie  
• Rakte engang hånden op i historie fordi jeg helt oprigtigt troede 

Columbus opdagede Amerika i 1800-tallet (så når man tror man er 
dum på medicin, så bare tænk på mig)

• Det er altid en bedre idé at tage i bar
• Jeg hører nogen gange citybois og elsker queer eye
• Jeg sørger så vidt muligt for at skide på uni, så jeg kan spare penge 

på vand og toiletpapir



Rus ABC
Anatomi, grundstenen for dine frem`dige studier og noget af det første du skal lære!

Bartholin, en fin bygning, hvor man på nogle semestre har en masse undervisning!

Citroner. Det kan man nogen gange få `l sin tequila i fredagsbaren. Nogen gange ...

Det akademiske kvarter. Der er aldrig noget der hedder møde kl. 00 - det er al`d
kvart over – heldigvis!

Eat’n’greet - En hyggelig agen, hvor I får lov `l at snakke med jeres tutor og
medrussere og s`lle alle de spørgsmål I har lyst `l!

Foreninger er der mange af på medicinstudiet. Fantas`ske, fabelag`ge, fede
foreninger. Er du `l FAM, FADL eller fyldte fadøl, der er en forening for hver smag.

Galla! En agen du vil huske for evigt...hvis du ikke ender for langt inde i hegnet.

Hold`mer, det bedste sted `l at s`lle spørgsmål (de findes ikke i dumme udgaver!)
og ikke mindst `l kageordninger.

I`s, den endelse man sæier på `ng med betændelse, fx meningi`s, derma``s osv.

Janteloven - fuck den! Hold fast i din selv`llid - nogle gange er det godt at lukke
ørerne for hvor mange `mer og hvordan andre læser. Du er jo kommet ind og kan
derfor også en masse.

Kapsejlads - AU’s bedste event og en ædel kamp om Det Gyldne Bækken!

Læsemakker - for mange helt uundværlig. Masser af `mer bruges sammen med
deie fantas`ske individ for at terpe pensum - desuden grines og grædes der
sammen og man hjælper hinanden i medgang og modgang.

Medicinerhuset er dit nye hjem og Matema`sk Kan`ne din nye madmor.

Nej… Det er okay at sige fra både overfor læsning og druk. 24



Onani… Når du får travlt med anatomi og ikke har `d `l din kæreste, så bliver din
højre hånd din bedste ven.

Pasta- ketchup, Pasta-pesto, Pasta-Pasta og generelt gluten er din ven på udeboende 
SU. Desuden får du en ny bedste ven i form af Peter Larsen-kaffe No 72.

Quadriceps Femoris - en muskel du i den grad får trænet når du tramper på
dansegulvet.

Rus - det er du nu, sikke en `tel! Det betyder, at du aldrig kan sige, gøre eller
spørge om noget dumt. Du har al`d din tutor at gå `l.

Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode er Danmarks længste ord, og
noget du engang kan have. Hvis du bliver speciallæge. I praksis. Og I der har brug
for at planlægge en stabiliseringsperiode.

Tandlægeskolen er hjemsted for vores studiekontor, studievejledning og for en
udmærket kan`ne. Ellers kan de ordne dine bisser `l studenterpriser.

Umbilicus, din navlestreng om fredagen.

VAB, Victor Albeck Bygningen, uniparkens floie slot!

X-amen er den flipge elevs fest, men selv hvis man dumper, kan man godt feste.

Yder man en smule hele semesteret er der ikke så meget, der skal indhentes i
eksamensperioden.

Zebraer er desværre ikke et af de dyr man kan finde i uniparken. 

Ældre studerende er trænet i at jonglere med mange fremmedord - bare rolig, de
ved heller ikke, hvad de betyder.

Øl i Aarhus hedder Ceres Top, de smager dejligt. Specielt med en sidevogn af
Arnbiier.

Århus! Velkommen `l! Enjoy the ride!
25
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Din medicinerkalender
Der er helt vildt og tovligt mange sjove ting der sker i vandene når man er 
en søsat mediciner, derfor har vi lavet en lille opsummering her, så ingen af 
dem ved en fejl bliver skyllet ud med badevandet. 

DE BEDSTE ÅR AF DIT LIV STARTER HER 

UMBIS GENERALFORSAMLING
Her vælges det nye UMBI på 
demokratiske vis med gratis øl og 
brandtaler.

UMBIS SOMMERFEST
Ligger i sensommeren. Her 
hjælper medicins mange dejlige 
foreninger Umbilicus med at 
holde et brag af en fest med 
livemusik og temabarer

SATS’ KATASTROFEKURSUS
Ligger i slutningen af september. 
Kan du li’ blå blink og 
brandsårsofre eller vil du bare 
teste dig selv som den livredder 
du snart bliver, så afholder SATS 
hvert år et katastrofekursus over 
en hel weekend. 

FAGLIG DAG
Afholdes på skift af vores 
foreninger hvert semester. 
Denne gang sammensætter SATS 
en dag fuld af søstærke oplæg, 
som er interessante for alle 
medicinstuderende på tværs af 
alle semestre.

MEDICINERREVYEN:
Hvert år knokler 75 
medicinstuderende (måske 
dig?) på at lave Danmarks 
største studenterrevy

En længe ventet vinterferie 
…hvis du skulle være så heldig, at 
Uni ikke kølhaler dig til en 
eksamen d. 2. januar. 
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UDTRÆKNINGSFESTEN
I starten af april et par uger før 
Kapsejladsen afholdes 
Udtrækningsfesten på BSS, hvor 
de forskellige festforeninger 
dyster om at bunde den 
hurtigste bordbajer, så netop 
deres hold kan sikre sig den 
bedste bane til…

KAPSEJLADSEN!!!
Splitte mine bramsejl! Afholdes 
sidste fredag i april eller første i 
maj. Forestil dig Danmarks 
største havefest direkte i din 
unipark, med bajer, sol, mudder 
og en bedre stemning end når 
spaden rammer skatkistens låg. 
Og selvfølgelig er dit UMBI 
favoritter hvert år!

FAGLIG DAG
Ja, nok engang. Denne gang i 
starten af marts. Ingen ved, hvem 
der planlægger den endnu, men til 
den tid vil du vide, at god mad og 
lækker spons til faglig dag er lige 
så sikkert, som at der altid er en 
skat under det store X. MEDIKONOMIFESTEN

Ligger i marts måned. 
Økonomerne mangler piger, vi er 
har lidt lavvande på fyre-
kontoen, så UMBI og ØF går 
sammen og holder en fed fest, 
hvor vi blander havvand. 

IM’S SOMMERFEST
Idræts Medicinerne afholder 
midt i juni en sommerfest for 
alle studerende – både 
medlemmer og ikke-medlemmer. 
Her kan du opleve det største 
kikkertmåleri, når IM viser alt 
deres grej i form af volleynet, 
slacklines og deslige.   

Tillykke. Det var dit første år på medicin. Skal vi lige tage 
et par runder til eller hvad?

IM SKITUR (uge 4)
Hvert år arrangerer 
Idrætsmedicinerne vores årlige 
skitur, hvor 4-500 medicinere 
tager afsted tid til en uge med 
gode pister og endnu bedre 
afterski.



Foreningerne på medicin
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En af de MANGE ting, der gør medicin til verdens bedste studie, er vores 
helt fantastiske foreningsliv. Vi elsker at nørde og hygge med både 
faglige og ikke-faglige ting, og vi elsker hinandens selskab så meget, at vi 
gennem tiden har dannet en masse foreninger og selskaber, hvor vi kan få 
lov at lave det, vi elsker allermest! Foreningerne holder en masse 
arrangementer, foredrag og kurser, laver frivilligt arbejde, underviser, 
uddanner, producerer, opsætter, tilbyder, formidler, samler, hygger og 
fester i alle de afskygninger et medicinerhjerte kan begære!

På de næste sider kan du læse lidt om en række af foreningerne, og 
derudover vil du møde en del af dem til foreningsdagen d. 26. august! 

Hvis du har svært ved at finde ud af hvilken forening, der passer til dig, 
så kan du jo prøve at finde din vej gennem dette flowchart:
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Hvis du efter at have læst introen til diverse studenterforeninger, og alleredei foreningens navn stødte på op til àHUH�RUG��GX�LNNH�DQHGH�HNVLVWHUHGH��V�NRPPHU�KHU�GLQ�UHGQLQJ�
IM har altid fuld fart på for at ODYH�HQ�PDVVH�VSRUWVOLJH�VRFLDOH�DUUDQJHPHQWHU�������RJ�KYLV�GX�V\QHV�GHW

O\GHU�HQ�DQHOVH�XVHUL¬VW��V��NDQ�GX�OLJH�W�QNH�RYHU��DW�,0�VDPWLGLJ�DUUDQJHUHU�HQ�SHUOHU�NNH�DI�LGU�WVIDJOLJH�DUUDQJHPHQWHU

IDRÆTSMEDICINERNE6NDGHVNXUVHU��VNLIHULHU�RJ�PHJHW�PHUH
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ER DU TIL BLOW-UP DOLLS 
OG MUND-TIL-MUND?

Så kom og bliv en del af 
Førstehjælp for Folkeskoler!

FFF Aarhus underviser i basal førstehjælp til 
folkeskoleelever i 6.-9. klasse

Hold godt øje med vores Facebook side! Her vil vi 
informere om dato og sted for infoaften og 

uddannelsesweekend! Vi glæder os til at se jer!

FFF Aarhus
fff_aarhus

www.førstehjælpforfolkeskoler.dk

Del af et socialt fællesskab

Masser af undervisningserfaring

Ekstra godt styr på førstehjælp

Lækker FFF T-shirt



38



39



Læge?	Forsker?	Forsker-læge?
Tillykke!	Du	skal	være	læge!
...	og	det	er	jo	det	fedeste	i	verden,	men	det	næstfedeste er	
forskning!	Og	for	mange	læger	er	forskningen	en	lige	så	
vigtig	del	af	hverdagen	som	det	kliniske	arbejde.

Vidste	du,	at	du	kan	komme	i	
gang	med	forskning,	
allerede	mens	du	læser?

SMS er	en	forening	for	alle	på	medicin	med	interesse	for	
forskning	under	studiet;	uanset	om	du	aldrig	har	hørt	om	
forskning	før,	eller	om	du	allerede	har	udkastet	til	
doktora@andlingen	klar	– så	er	du	meget	velkommen!

Vi	ses	til:	
Foreningsdag	d.	26/8
Infomøde	d.	7/9	i	Loungen	kl.	15.30

www.studenterforskning.dkmail@studenterforskning.dk
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Så kom og vær med i DEVIL – Århus! 

 

Det lyder måske lidt som en ja, men det er en død-alvorlig forening for 

os der kan lide  Sidstnævnte kan vi nok bedst lide IKKE at 

have, men derfor kan det jo godt være ret  at høre om andres… 
 

Hvis du synes det hele virker lidt uprofessionelt, så er det bare fordi, det er dét. Vi er en ny-
opstartet forening, fra Maj 2021 og lige netop derfor har vi brug for  

Eller bare ét like på facebook  
 

Vær med til at se foreningen (forhåbentligt) vokse, lær at spotte et malignt melanom eller en fyr 
med klamydia, eller noget helt andet.  

 
 
 

    
                  DEVIL Århus                                  basisgruppederma.au@gmail.com 
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Hold os tilbage - vi glæder os til,
at vi ses den 24. august!

God sommer!


