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skal ikke være den der siger til dig at bladet eller noget 
som helst er vigtigt – det er noget du selv skal tage still-
ing til. Hvis du så finder ud af du synes det er vigtigt, 
virkelig synes det, så gør du også måske noget ved det. 
Og det er her magien opstår – her hvor man gør noget 
fordi man synes det er vigtigt – eller sjovt. For sjovt er 
også vigtigt. 

På trods af denne mindre sjove udmelding skal I dog 
selvfølgelig ikke snydes for et sidste blad spækket med 
indhold! Vi snakker både om rusturen, A-vej og dem 
der fra NL. 

Jeg vil slutte af med at sige tak til alle dem der har bidra-
get til bladets indhold det sidste år – jeg bilder mig selv 
ind, at I også synes det var lidt vigtigt. I stedet for at 
være sørgmodig over, hvad man kan kalde enden på en 
era, så vil jeg se frem mod forandringen. Se frem og 
glæde mig over hvad det betyder, glæde mig over de 
nye initiativer der måske inspireres af enden på nogle 
andre. Det er jeg i hvert fald spændt på – for hvem ved 
hvad fremtiden bringer, når forandringen er over os? 

Hav et fantastisk studieliv!
// Sarah Harder Bonde - Tovholder

September er nu kommet og gået, og det samme er 
studiestarten. FNs Nyt vil gerne byde velkommen til 
alle de nye studerende på Frederiksberg Campus! For 
mange er denne første måned af ”skoleåret” tit en anelse 
hektisk. Vi vil alle gerne være med til det meste, og vi 
prøver vores bedste på at balancere nye bekendtskaber, 
sociale arrangementer og pensumlister. Redaktionen 
kan kun sige – Velkommen til(bage)! 

Et nyt skoleår er startet, og det betyder bl.a. at de faglige 
foreningers generalforsamlinger (red d. 5. Oktober) er 
over os. Det betyder som altid en udskiftning af folk. 
Anderledes er det ikke i år, end ikke for undertegnede, 
da specialet og en smuttur til Cuba, kommer til kræve 
tiden fra bestyrelsesmøder og arrangementer af både 
den ene og den anden slags. Derfor bliver dette min sid-
ste udgave af FNs Nyt – om det så også bliver den sidste 
udgave, vil tiden vise. 

Det skal ikke være en hemmelighed at FNs Nyt gennem 
året har kæmpet med at få medlemmer til redaktionen. 
Som redaktør har dette selvfølgelig været frustrerende, 
jeg trådte nemlig til posten med en opfattelse af, at vi 
selvfølgelig alle sammen synes bladet var vigtigt. Det 
har jo (næsten) altid været her. I bestyrelsen har vi 
brainstormet og prøvet diverse tiltag for at få en redak-
tion op at stå, uden held – og måske kunne vi også have 
prøvet lidt hårdere. Men efter en del lange aftener med 
stress over artikler og deadlines, gik der dog noget 
op for mig. Hvad er pointen med at holde noget i live 
bare for at holde det i live? Bare for traditionens skyld? 
Hvis der ikke er mere bag, hvad er pointen så, og hvor-
for skulle folk så engagere sig? Er det så overhovedet 
vigtigt? 

Jeg overtog bladet og har holdt det kørende, dels fordi 
jeg tænkte at det var vigtigt. Det var også dels fordi min 
stædige natur sagde, at skibet i hvert fald ikke skulle gå 
ned på min vagt. Men så er det jo ikke sjovt længere. 
Tiderne skifter – og det gør de hele tiden. Forandring er 
uundgåelig, og det er måske også en god ting. Hvis jeg 
skal tage mine politiske briller på, så kan vi i tråd med 
50 års jubilæet for studenteroprøret sige det samme til 
dem der spørger i dag – hvor er jeres studenteroprør 
henne? Hvor er brostenene og jeres blokader når I søger 
forandring? Tiderne skifter – og vi har ikke brug for 
brosten længere, for at blive hørt. Og måske har vi hel-
ler ikke brug for FNs Nyt længere for at nå ud til vores 
medlemmer. I hvert fald ikke lige nu, i hvert fald ikke 
hvis der ikke er nogen der synes det er vigtigt. For jeg 

Leder - Enden på en era 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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siger jeg tak, det har været en fornøjelse at arbejde med 
jer! 
Når vi gør status på det seneste år, må vi desværre også 
erkende, at de studerende stadig har meget at kæmpe for. 
Dette er ikke kun eksternt men også internt.  Et af mine 
kernepunkter, i mit virke som formand for FN, har været 
at kæmpe for sammenhængskræften for alle uddannel-
ser på den tidligere Veterinær- og Landbohøjskole. Det 
var en stor glæde for mig da Dyrlægerne opnåede en ny 
samarbejdsaftale med  SCIENCE, som begge parter kan 
leve med, det ville have været katastrofalt at miste denne 
forbindelse. Vi har også arbejdet en del med forankrin-
gen af Husdyrsvidenskab, dette har blandt andet resul-
teret i, at FN i samarbejde med PLEN har sikret Hus-
dyrsvidenskab og Animal Science et hjemstavnslokale 
på Frederiksberg Campus. Desværre er der stadig lang 
vej med forankringen mellem SCIENCE og SUND som 
nægter at samarbejde. Dette er forståeligt til stor frustra-
tion for de husdyrsvidenskabs- og Animal Science stu-
derende, samt mig som formand for FN. Jeg vil gerne 
opfordre til at vi står sammen gennem dette alle uddan-
nelser under FN. For sammen står vi stærkere, dette så 
vi også da vi sammen støttede dyrlægerne og viste, at vi 
ikke er bange for at gå mod vores eget fakultet og SCI-
ENCErådet. 

FN skal bestå, vi skal ikke splitte os ud i tre foreninger 
for hver af de tre bacheloruddannelser vi repræsenterer. 
Vi ser det tydeligt ude i den ”virkelige verden”, splittelsen 
mellem forskellige grupper gør verden mere usikker og i 
sidste ende svagere, kun sammen står vi stærkt! 

Hav et fantastisk studieår
- Emil Dalsgaard Hansen Formand FN, Stud. Agro 

Kære alle FN-medlemmer 
Et nyt studieår er oprundet, dette betyder at vi skal sige 
velkommen til alle de nye studerende her på Frederiks-
berg Campus. Som formand for FN ønsker jeg at byde 
alle nye studerende velkommen! I nye studerende, eller 
russere som vi gamle idioter ynder at kalde jer, starter 
nu jeres universitets liv. Universitetstiden er en super tid 
som man skal nyde til fulde, jeg vil gerne opfordre alle 
nye studerende til at deltage aktivt i FN’s arbejde, samt 
de fællesskaber der er i FN’s interessegrupper. Man snak-
ker i disse år meget om 12-tals kulturen – en kultur som 
mange af jer nok har oplevet gennem jeres gymnasietid. 
Jeg vil gerne som ældre studerende opfordre alle nye stu-
derende til at glemme denne kultur, uden dog at slægge 
på det akademiske. Hvorfor skal i glemme denne kultur 
i er opvokset med? Jo det skal i fordi, at de uddannelser 
som FN repræsenterer, bliver utrolig vigtige fremadrettet, 
hvor en stigende population skal brødfødes mens natur 
og dyrevelfærd skal tages med i betragtning. Dette er et 
stort dilemma, men ikke et dilemma der kun løses ved at 
være dygtig faglig. Produktion og natur indebærer nem-
lig også mennesker, derfor er det vigtigt at FN’s medlem-
mer også er gode til at kommunikere med mange for-
skellige mennesker. Dette er noget der ikke kan læres i 
forelæsningssalene, men som læres ved at mødes med 
mennesker, også dem der har en anden holdning end dig 
selv. Dette kan du opnå ved aktivt at deltage i FN, samt 
FN’s interessegrupper. Som en chef fra agrinord sagde til 
mig og en gruppe andre studerende til et arrangement i 
panteavlsgruppen tilbage i 2017: ”Det vigtige er at i kan 
det menneskelige, så skal jeg nok lære jer det faglige”. Og 
som min egen far, som også sidder med ansættelse af 
FN-studerende, sagde til mig engang ”Jeg kigger ikke på 
folks karakterblad, men hvordan de passer ind i organi-
sationen”. Derfor; tag det nu roligt med karakterræset, i 
stedet skal i engagere jer i det faglige liv - herunder kol-
legiet, A-vej, FN og ikke mindst Interessegrupperne! 

Det nye studieår markerer også, at vi snart igen skal til 
generalforsamling i FN. Sidste år overtog en stort set ny 
og uprøvet bestyrelse roret i FN, kun få gengangere fra 
den tidligere bestyrelse fortsatte. Man laver ikke en sådan 
overgang, uden at det kræver noget tid til at lære alle 
tingene. Derudover mistede vi desværre også en række 
kerne medlemmer gennem året, hvor nogle medlem-
mer tog en tørn ekstra, da ingen andre stod frem. Den 
siddende bestyrelse har været hårdt prøvet, det er mig 
derfor en stor glæde, at mange af de nuværende medlem-
mer har valgt at genopstille. Jeg tror at dette vil føre til en 
meget stærk bestyrelse de kommende år, med forhåben-
tlig deltagelse af nye kræfter. Til den siddende bestyrelse 

FORMANDENS BERETNING 
- af Emil Dalsgaard Hansen, Formand FN
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JA
JA er vores fagforening. FN har et tæt samar-
bejde med JA og sammen sørger vi for, at vores 

medlemmer bliver hørt og får den bedst mulige 
støtte både økonomisk og i form af faglige ar-
rangementer, råd og vejledning. På årets interes-
seløb stod Mette som er JA ambassadør på Fred-
eriksberg campus, klar til at fortælle om JA og alle 
fordelene ved at være medlem. Har du spørgsmål 
om JA er du velkommen til at skrive til FN’s 
bestyrelse på Facebook eller på mail naturstud@
gmail.com. 
 
Smedierevyen
I Smedierevyen er der plads til alle, både dem 
med massere af talent og dem der bare synes 
det er sjovt at være med. Hvert år i maj skriver, 
udvælger, øver og skaber vi revyen på 10 dage, 
hvoraf der spilles 3 forestillinger 2 af dagene un-
der Smediefesten.  Alle kan være med hvis bare 
man er frisk på massere af grin, nye venner og 
massere af kreative ideer der skal føres ud i livet. 
Hvis man vil læse mere så find os på Facebook 
eller sende en mail til smedierevyen@gmail.com 

FN
Til årets interesseløb fortalte vi på FN’s post lidt 
om, hvad FN er og hvilke muligheder der er for at 
være med og engagere sig i både bestyrelsen, men 
også i f.eks. studienævn og undervisningsudvalg. 

Derudover lavede vi 
’tamponløb’ til stor 
fornøjelse for delt-
agerne! Vores post 
var en stor succes, 
og alle deltagerne 
så ud til at hygge 
sig. Har du nogle 
spørgsmål om FN 
er du altid velkom-
men til at kontakte 
os på Facebook el-
ler skrive en mail til 

naturstud@gmail.com. 
 
FNIS
FNIS er FN’s fest og event udvalg. Vi står for at 
lave alle de fede arrangementer, som kommer i 
løbet af året. At være medlem af FNIS er super 
hyggeligt med fokus på det sociale samvær. Hvis 
du tænker, at du går rundt med en lille FNIS’er i 
maven, så tøv endelig ikke med at melde dig ind 
og prøve det af! For at melde dig ind skriver du 
til FNIS-formanden: Cecilie Olesen på mail: aku-
pa@hotmail.dk 

INTERESSELØBET 2018 
- af Caroline Thordal Nielsen, redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder 

FN’s interesseløb er en årlig begiven-
hed, hvor interessegrupper under 
FN har mulighed for at vise vores 
nye medlemmer hvem de er, hvad de 
står for og hvordan man kan blive 
medlem. Var du ikke med til årets in-
teresseløb, så frygt ej! Her kommer 
nemlig en opsummering af de forskel-
lige poster og interessegrupper. 
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Så hvis du er helt tosset med dyr, så kig forbi til 
vores næste frokostmøde som du kan finde på 
vores facebookgruppe ’Husdyrbrugsgruppen’. 

Planteavlsgruppen 
Planteavlsgruppen er for studerende som inter-
esserer sig for planteproduktion både økologisk, 
konventionelt og derindimellem. Vi ynder at 
besøge vores potentielle fremtidige arbejdsplad-
ser ved at besøge de mange og veletablerede virk-
somheder, der er indenfor landbrugsbranchen i 
indland såvel som udland. Hvis du vil vide mere 
så find os på Facebook. Vi glæder os til at få dig 
med på holdet! 

Husdyrbrugsgruppen
Hvert år arrangerer 
Husdyrbrugsgruppen 
bl.a. ture til svinekon-
gres, kvægkongres og 
den årlige Jyllandstur i 
mellemugen efter blok 
3. Vi har også en jule-
frokost, hvor en masse 
spas og ballade foregår, og det er også her, hvor 
der bliver valgt bestyrelse. Årets interesseløb-
spost gik blandt andet ud på at ’gætte en lort’, 
hvor lortene kom fra 6 forskellige produktions-
dyr. Vi synes nemlig i Husdyrbrugsgruppen det 
er vigtigt at kunne kende forskel!

INTERESSELØBET 2018 
- af Caroline Thordal Nielsen, redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder 

Interessegrupperne under FN:
- Husdyrbrugsgruppen 
- Jord i Udvikling (JiU)
- Planteavlsgruppen
- Økonomigruppen
- Oasen Cider
- Oasens have 
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vi har fået, fungerer det super fint at ”bogen” 
er udkommet elektronisk. Så reder vi i samme 
drejning lidt af regnskoven, og det kan vi jo 
godt lide her på Frederiksberg campus. 

Onsdag d. 26 september holdt FN en uformel 
info-aften med spisning for interesserede 
medlemmer. Idéen var, at jer som måske går 
og overvejer at engagere jer lidt (mere) i enten 
foreningen eller det mere politiske arbejde, 
kunne få en smagsprøve og en uforpligtende 
snak med dem som sidder i det lige nu. Vi 
oplevede selv aftenen som en kæmpe succes, 
fremmødet var i hvert fald intet mindre end 
imponerende – så tak fordi i kom! Vi glæder 
os allerede til at se jer til generalforsamlingen 
på fredag d. 5. oktober. 

Siden sidste blad, har JA fået lavet en ny aftale 
med TRYG, så de billige forsikringer du kan 
tegne igennem JA, nu er blevet endnu bil-
ligere. Det glæder jo altid den fattige studer-
endes pengepung, og vi siger i hvert fald tak 
herfra! 

Som vi har skrevet før, fik FN i forbindel-
se med nedlægningen af Institutrådende, 
oprettet en aftale med Instituttet for Plante og 
Miljøvidenskab (PLEN), om at holde 3 møder 
årligt hvor vi opdaterer hinanden. Der holdes

FN’s bestyrelse diskuterer ved hvert møde, 
hvad der er sket af nye spændende ting siden 
sidste møde. Som regel er der opfølgning fra 
følgende punkter: 
- SCIENCErådet 
- SUNDrådet 
- FNIS 
- Campusudvalg 
- Rustur 
- JA/DA 
- Interessegrupper 
- Økonomi ved kassereren. 

Siden sidst har en stor del bestyrelsen, ud over 
at holde sommerferie,  gået sammen og lavet 
RUSbogen. Det er en bog 
med vigtige og relevante 
informationer, som de nye 
studerende har fået sendt 
elektronisk i forbindelse 
med studiestarten. Det har 
været et af bestyrelsens mål 
at gøre studiestarten mere 
gnidningsfri for de studer-
ende, bl.a. ved at samle alle 
de vigtige informationer på 
et sted. Dette er lykkedes, 
og baseret på den respons 

BESTYRELSEN SIDEN SIDST
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder

Som megafon for FN er FNs Nyt med 
til at synliggøre, hvad bestyrelsen i 
FN egentlig går og laver. Dette faste 
indlæg er ment til at orientere vores 
medlemmer om, hvad der rører sig 
pt. og hvad vi evt. har opnået siden 
sidst. For det sker, fra tid til anden, 
at FN faktisk opnår forandringer 
hvor forandringer ønskes, og dem 
vil vi i hvert fald gerne dele med jer!
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problemer eller ønsker, så kontakt os gerne på 
bestyrelsens mail på naturstud@gmail.com, 
så skal du nok blive hørt. Husk at referater 
altid kan findes på FN’s hjemmeside www.
naturstud.com, hvor der også er kan findes 
information om interessegrupper, ansøgn-
ingsskema for økonomisk støtte, gamle FN’s 
Nyt-blade og meget meget mere!

fortsat møder, og både PLEN og FN er glade 
for dette kompromis. Vi har også siden sidst 
i samarbejde med PLEN fået skaffet Hus-
dyrvidenskab og Animal Science et hjem-
stavnslokale på Thorvaldsensvej nr. 57. 

Til slut har vi desværre måttet sige farvel til 
hele to skønne bestyrelsesmedlemmer før tid. 
Begge er taget på udveksling, og det kan vi i 
bestyrelsen jo kun bakke op om. 

Sofie Brorson Vetner, som har været en kendt 
sjæl i Bestyrelsen i to år, er taget Down Un-
der til Australien, 
for at søge nye ud-
fordringer og er-
faringer. Vi siger 
tak til vores alle 
sammen’s campus-
rådsrepræsentant, 
for den hårde in-
dsats og de gode 
stunder. 

I samme vending er Sigrid Nikoline Nerlov, 
som har besat posten som interessegruppe-

kontakt, taget til 
”Sunny Califor-
nia” for at prøve 
de amerikanske 
studier i jord-
brugsøkonomi 
af. 
Vi takker og 
bukker også for 
Sigrid, og øn-

sker begge afgåede medlemmer af bestyrelsen 
alt det bedste i hvert deres hjørne af verden.  
FN er til for at hjælpe lige netop dig med, 
hvad end det skulle være. Hvis der er nogle 

BESTYRELSEN SIDEN SIDST 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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imødekommende, med god – gerne selvironisk 
humor, ja så kan du kun elske hunde, og så er den 
næsten hjemme! 
Ps. Er du en ørn på dansegulvet giver det helt sik-
kert bonuspoint. 

6. Bedste drink på A-vej: Gulddamer – eller dok-
tor! Fordi øl er guld, og doktor er godt for dig. 

7. Titrering på første date - go eller no-go?: Titre-
ring er jo noget med kemiske forbindelser, så hvis 
vi sammen kan blive klogere på dem skal jeg da 
ikke udelukke lidt laboratoriearbejdet på første 
date!

8. Hvilken sygdom vil du allerhelst kunne kurere?: 
Cryptosporidiosis! Det er en sygdom forårsaget 
af parasitten Cryptosporidium, der giver voldsom 
diarré og mavekramper. Sygdommen er værst 
hos børn, der kan blive kronisk syge hvis de ikke 
dør af parasitten. Pt. er der ingen behandling og 
ingen vaccine!

9. Hvad er dit yndlings enzym: Det må være chy-
mosin, da jeg elsker ost! Det er nemlig en del af 
hvad vi i daglig tale kender som osteløbe, og anv-
endes altså i produktionen af oste.

1. Hurtigste slangetid: 3,56 – ikke den hurtigste, 
men den nyeste! Desværre kommer man, lige-
som I så mange andre sportsgrene ud af træning 
hvis man ikke holder det ved lige. 

2. Yndlings labgrej: Forsøgsrotter! Dem vi ar-
bejder med i laboratorierne er meget rolige og 
nemme at håndtere. Så gør det heller ikke noget 
de er søde og bløde. 

3. Hvilket grundstof er det frækkeste: Bi, nr. 83. 
Udover forkortelsen er navnet på et vigtigt dyr 
i vores økosystem, så anvendes bismuth også i 
nogle haglpratroner, da det hverken er giftigt el-
ler giver problemer for savværkerne. Det er altså 
både godt for miljøet og sikkerheden på vores ar-
bejdspladser! 

4. Hvordan ser din drømmekittel ud?: Hvid med 
sorte organisk-formede pletter, hætte med ører 
og en hale bagpå. Hvis den også kommer med til-
hørende yver, ja så kan det bare ikke blive bedre.

5. Hvad skal der til før en FN’er kan score dig?: 
Must. Love. Dogs. Det siger vidst det hele – er du 

SIDE 9 BIOTEKKER 
- af Mette Møller Jensen

Sarah Bonde
I denne udgave af side 9 biotekkeren vil vi 
gerne byde velkommen til en vaske ægte 
falsk biotekker! Sarah ligner, og opfører 
sig måske som en der læser Animal Sci-
ence, men i virkeligheden er hun helt inde 
i hjertet en vaske ægte falsk biotekker. 
Dette og det faktum at Sarah har knoklet 
sin røv i laser over FNs Nyt, samt at dette 
er hende sidste udgave som tovholder, har 
gjort at hun har fortjent retten til at være 
denne bloks side 9 biotekker. Derfor har vi 
traditionen tro stillet hende de 9 famøse 
spørgsmål. 
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ningsdage. Har I fx lagt mærke til hvor flotte væggene 
på repoet ved glaspartiet er? Eller hvor meget skiltene 
skinner? Desuden kan det anbefales at lægge vejen 
forbi A-vej den 12/10, hvor AVF står bag baren, og 
afholder høstfest – Måske en lille overraskelse også er 
at finde der! :) 

3) Drikker I så også øl engang i mellem? 
Bevares, det kan vi da ikke sige os helt frie fra, og hvis 
man har lyst til at snakke med os, så er der altid gode 
odds for at finde os til caféerne. Hvis ikke det lykk-
edes på den ene side af baren, så har vi altid to flotte 
cafévagter på den anden side af baren! 

4) Vi er meget nysgerrige - hvor kommer alle de flotte 
skilte fra? 
Skiltene (og al den anden udsmykning der pryder 
væggene) er fund gjort i barens levetid. Når man som 
A-vej har 31 år på bagen (dog kun 21 i disse lokaler), 
så kan man nå at finde mange godter! Nogle skilte 
er ovenikøbet doneret af private såvel som firmaer! 
Blandt de helt store fund er specielt ”Søjlen” værd at 
nævne. Den søjle der i gården er prydet med Carls-
bergs elefanter, har tidligere stået i Valby, hvor den har 
været en reklamesøjle. I forbindelse med nedrivnin-
gen cyklede en tidligere AVF’er forbi, og fik i samar-
bejde med Carlsberg, forlænget søjlens levetid, til nu 

at kunne skænke 
øl i gården, når ve-
jret byder det!  

5) Hvorfor blev 
du medlem af 
AVF? Og hvor lang 
tid har du været 
medlem? Som 
med så meget an-
det, så lokker de-
jlige mennesker 
jo! Jeg kendte selv 
et par stykker 
i AVF der talte 
varmt om det, og 
fandt hurtigt ud af 
at det lød som en 
forening for mig! 
Jeg har været med 
i to år, og har in-
gen planer om at

1) Kan du beskrive 
hvad AVF er for en 
slags forening? Og 
hvad vil du sige, at 
AVF gør for stud-
iemiljøet på Fred-
eriksberg Campus?
AVF er en meget so-
cialt anlagt forening. 
Vi er foreningen bag fredagsbaren, A-vej, og består af 
25 medlemmer. Vi står for den daglige drift af baren, 
og det er også os der er at finde både som café og 
ædruvagter. Vi gør alt hvad vi kan for, at de studer-
ende på campus har et hyggeligt sted at være. Vi øn-
sker at skabe rammerne for at folk kan mødes, når 
blokken bliver lidt for hård eller man bare gerne vil 
hygge sig med studiegruppen. 

2) Laver I andet end at drikke øl? (Hvis ja, uddyb gerne 
hvad)
Det gør vi i den grad! Vi har et møde ca. hver tredje 
uge, hvor vi snakker den seneste måneds a-veje igen-
nem, gennemgår de kommende a-veje, snakker om 
forbedringer, vedligeholdelse, daglig drift og henven-
delser fra folk udefra. 
Ud over at vi selvfølgelig ikke drikker øl når vi har 
vores ædruvagter om fredagen, så har vi også lørd-
agsarrangementer. Det er nemlig sådan, at man som 
studerende eller ansat på Frederiksberg Campus har 
mulighed for at leje a-vej til sin privatfest en lørdag. 
Der stiller vi med en ædruvagt, og resten er egentlig 
op til en selv. 
Én uge i sommerferien hvert år stiller arbejdsgruppen 
sig yderligere til rådighed for de vedligeholdelsespro-
jekter der ikke lige kan klares mellem de normale åb-

AVF - ACACIAVEJ VORES 
FORENING
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder

Hvordan er det at være med i AVF? 
Hvor kommer skiltene fra? Og hvad 
er AVF egentlig for en forening? Vi 
har spurgt en af de garvede sjæle 
nede fra vores elskede uni-bar A-vej 
Alpaca Brask Feilberg giver svarene!
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selvfølgelig også betaling i smil, når a-vej spiller og 
alle hygger sig (Nurgh). 

9) Hvordan bliver man medlem af AVF? Og vil du an-
befale det til andre? 
Om jeg vil anbefale det!? Det kan kun gå for lang-
somt, hvis man brænder for at lave et stort stykke 
arbejde, men samtidig få sig en hel lille familie på 
campus! 
Vi er som sagt 25 mennesker i arbejdsgruppen. Det 
betyder at der er et nuværende medlem der skal 
stoppe for at skabe plads til en ny. Antallet af plad-
ser til vores generalforsamling og ekstraordinære GF 
lægger som regel på mellem 3-7 pladser. ”Desværre” 
for interesserede har der lige været en stor udskift-
ning i folk, der blev færdige på studiet, og vi kommer 
det næste stykke tid ikke til at skulle bruge så mange. 
Men mange ting kan ske, og vi har som minimum 3 
pladser, når vi her den 24/10 har generalforsamling. 
Rent formelt ansøger man ved at komme ned til en 
café, udfylde en dertil indrettet ansøgningsblanket, 
hvorefter man til generalforsamlingen stiller op, får et 
par minutter til at præsentere sig, samt forklare hvor-
for man skal vælges ind. Alle der møder op til GF, har 
så lige så mange stemmer, som der er pladser! Der er 
som regel altid ”for mange” der søger, men man må 
endelig ikke lade sig slå ud, mange søger flere gange 
før de kommer med. 

Følg os på Facebook på Acaciavej, og så sørger vi for 
at holde jer opdateret

KYS OG KLASK 
Alpaca og AVF 

slutte før jeg har færdiggjort mit studie! 

6) Hvilken type ville du sige man skal være, for at være 
med i AVF? Skal man f.eks. være en bestemt type efter 
din mening?
AVF er en dejlig blanding af mennesker fra alle stud-
ieretninger og typer. Det vigtigste er, at man fungerer 
i en gruppe og kan skille sjov og spas fra seriøsitet og 
alvor. Man kommer til at skulle være ”ham den sure i 
den røde skjorte”, og det skal man kunne. Til gengæld 
er der så uendeligt meget andet her nede i ”hulen” 

(kontoret), at det hurtigt bliver opvejet! 

7)Hvor meget tid bruger du på AVF- aktiviteter? 
Som medlem forventes det at man som minimum 
lægger;
- 1-2 ædruvagter pr. halvår
- 1-2 lørdagsarrangementer pr år
- Minimum en café uge
- En uge af sommerferien til renovationsuge.
Derudover er arbejdsbyrden fordelt på 
arbejdsgrupper/-udvalg. Det kan være fra de ”små” 
som rengøring og dekorationer, til de større som ”In-
terne arrangementer”, ”Kasserer” og ”Øl-udvalget”. 
Det forventes selvfølgelig, at man opfylder sine arbe-
jdsområder, men som regel kan folk ikke nøjes der. 
Det summer altid af liv på A-vej, og når man først 
kommer med i vores lille familie, så er det svært at 
lade være :)

8) Så vidt vi har forstået det, så er alle jer i AVF nogle 
fantastiske frivillige sjæle som ikke får løn for jeres 
skønne arbejde. Hvad synes du der er fedt ved at gøre 
det frivilligt?   
Det passer også til dels. Vi får nogle madpenge når 
man har ædruvagter, og så er der mad til møderne, 
men ellers er det ganske frivilligt! Det betyder også, 
at det kun er mennesker, der virkelig gider at bru-
ge deres kræfter her nede, der er med, og det er 
pisse fedt! Det gør alt så meget sjovere, og så får vi 

AVF - ACACIAVEJ VORES 
FORENING
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder
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forplejning i form af snacks og øl/sodavand, samt de 
sandwich som JA hvert år så gavmildt sponsorerer til 
os. 

Ydermere er det også efter generalforsamlingen, at 
alle vores medlemmer kan hente deres rygsæk fra 
Haglöfs, med skræddersyret broderi der passer til 
jeres uddannelser. 

På vejene af FN’s bestyrelse 
// Næstformand Mette Møller Jensen

Hvorfor er det, at du som studerende overhovedet 
skal bekymre dig om FN’s generalforsamling? Det ly-
der da både støvet og kedeligt og A-vej har jo åbent 
og trækker i dig. Men vi synes nu det er super vigtigt, 
at du kommer og støtter op om det studenterpolitiske 
arbejde der foregår på campus. For uden din og dine 
medstuderendes støtte, så er der intet studenter-
politisk forum på campus, og vi studerendes stemme 
ville aldrig blive hørt. Netop det at vi studerende bliv-
er hørt er af yderste vigtighed! 

For hvem ved bedre hvordan det er at være studer-
ende på frederiksbeg campus, end lige netop de stu-
derende der går her? Hvem ved bedre hvad der ikke 
fungerer på de pågældende uddannelser, eller cam-
pus i det hele taget? Svaret er ingen, ingen ved bedre 
end os og jer! 
Derfor synes vi det er vigtigt, at vi studerende er 
repræsenterede i de forskellige udvalg og nævn her 
på campus, så vores stemme kan blive hørt. Uden 
studenterrepræsentation, bliver beslutningerne bare 
taget hen over hovedet på os, og det synes vi hverken 
er godt for os studerende eller for universitetet. 

Så går du rundt med bare den mindste følelse af, at du 
gerne vil gøre en forskel, eller vil du bare gerne støtte 
op om fællesskabet? Så skal du med sikkerhed svinge 
forbi FN’s generalforsamling d. 5. oktober 2018 på 
Thorvaldsensvej, lokale kommer senere. 

Vi glæder os til at se jer! Der vil selvfølgelig være 

FN’S GF - MEGET MERE END 
STØVEDE VEDTÆGTER
- af Mette Møller Jensen

Der er ikke meget sexet over en gener-
alforsamling afholdt af en studenter-
faglig forening, men det gør den nu 
ikke mindre vigtig. Faktisk synes vi 
det er en af de vigtigste begivenheder 
rent studenterpolitisk på campus.  
For generalforsamlingen er din og 
dine medstuderendes mulighed for 
at få en stemme, der hvor den tæller.

 
Forsimplet dagsorden d. 5. Oktober

    1. Valg af dirigent 
    2. Formalia
    3. Formandens årsberetning 
    4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
    5. Godkendelse af budget, herunder kontingent
        fastsættelse
    6. Godkendelse af vedtægtsændringer.
    7. Valg af Bestyrelse:
    8. Valg af to forenings revisorer plus en suppleant
    9. Valg af en tovholder for FNs Nyt
  10. Valg af repræsentanter til kollegiale organer
  11. Valg af repræsentanter til fagkyndige råd/tværf
         aglige udvalg
  12. Valg af repræsentanter til andre udvalg
  13. Andre repræsentanter
  14. Behandling af indkomne forslag
  15. Evt.
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Hvert land har desuden deres egne uniformer, i år så 
logoet på de danske trøjer ud som på billedet oveno-
ver.
Det er en fantastisk fornemmelse at være sammen 
om noget andet end bare studiet, og det er også én 
af grundene til at folk bliver ved og ved med at delt-
age. Sammenholdet mellem landene og de forskellige 
universiteter er da i sandhed også noget helt særligt. 
F.eks. skulle vi i år, som en del af turen til NL, se-
jle fra Stockholm til Helsinki. For selvom det måske 
giver fin mening at alle danskerne, nordmændene og 
svenskerne tog samme færge for at følges til Helsinki, 
så fløj finnerne til Stockholm for så at tage færgen 
tilbage til Helsinki med alle os andre. 

Selvom NL handler om spas og løjer mange gange, så 
er den helt store grund, til at vi mødes, altså sporten. 
Derfor er der hver dag nye sportsdiscipliner, hvor 
der er alt fra svømning, roning og ridning til atletik 
og alverdens holdsport. Kort sagt, er der sport for en-
hver smag! 
Det gælder om at samle så mange point i løbet af 
ugen som muligt, selvfølgelig får man flest point for 
at vinde, men man får også point for blot at stille op i 
en disciplin. Det land som til sidst på ugen har samlet 
flest point vinder NL. 
Selvom vi vandt overlegent i næsten alle svømmedis-
cipliner og bankede de andre lande i roning og spy-
dkast, blev det i år dog til sølv for det danske hold, 
men vi tager dem da næste år i Sverige!

Om lørdagen sluttes NL af med banket, hvor alle kom-
mer i deres stiveste puds. Her deles der guldmedaljer 
ud og skåles for formidable fester, nyfundne vensk-
aber og en fantastisk uge i sportens tegn!

Fra d. 18. september til den 24. september var 76 stu-
derende fra alle uddannelser på Frederiksberg Cam-
pus i Helsinki til en årlig begivenhed kaldet Nordisk 
Landskamp (NL). 
Til NL mødes stu-
derende fra land-
brug-højskoler fra 
Finland, Norge, 
Sverige og Danmark 
og dyrker sport, 
knytter bånd og fes-
ter sammen i en lille 
uges tid. Hvert land 
skiftes til at være 
værter for hele her-
ligheden, og i år var 
det altså i Helsinki, 
Finland. 

Nordisk Landskamp 2018 var det 72. af slagsen, og 
begivenheden har derfor en lang og stolt tradition. 
Helt kort blev Nordisk Landskamp startet af nord-
manden Georg ”Geggen” Guttormsen i 1947, da han 
kørte 20 agronomstuderende fra Ås i Norge til Ul-
tuna i Sverige for at dyrke sport sammen med nogle 
svenske studerende. I 1949 kom finner med, i 1950 
kom danskerne og traditionen med NL var født!

Der er en hel del mærkelige traditioner til NL, 
som blot er med til at gøre festlighederne sjovere. 
F.eks. kører danskerne hvert år med bus til NL med 
den samme buschauffør. 
Buschaufføren bliver kaldt 
Niller, selvom han i virke-
ligheden hedder Stig, men 
ingen ved rigtig hvorfor 
eller hvordan Niller er op-
stået. #Nillerpålandsholdet.
Derudover har hvert hold 
en bamse som maskot, der 
er med hvert år. Den danske 
maskot er en stor gris, som 
hedder Sofus. Det gælder 
under NL om at stjæle de 
andres landes maskotter, 
fordi hvorfor ikke?

NORDISK LANDSKAMP 
(NL) 2018
- af Caroline Juelsholt 
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rusvejlederne har det modsatte. Dermed er man al-
lerede inddelt i hold og kan som russer hurtigt finde 
”sine egne”. Inden vi tog afsted fra Campus, legede vi 
nogle lege for at sætte stemningen for turen. Derefter 
tog vi afsted mod Karrebæksminde, hvor min rus-
tur KUrea ’18 holdt til i år. De to andre rusture hed-
der KUla ’18 og KUnec Hry ’18. I bussen var der 

selvfølgelig linet up med en masse underholdning, 
hvor russerne blandt andet fik snakket med hinanden 
i form af ”Speed-dating”. Her får de valget mellem to 
ting, hvor de skal vælge hvad de helst vil og begrunde 
deres valg. Vi gør en dyd ud af ikke at afsløre mere 
end højest nødvendigt af vores program, for at holde 
spændingen hele turen igennem. Russerne blev der-
for sat af et stykke fra vores grund, og kom ud på et 
lille løb, hvor de skulle finde hen til grunden i små 
hold. 

Hjemme på grunden var vejlederne i fuld gang med 
at gøre klar til modtagelsen af russerne og madholdet 
havde gang i kødgryderne i køkkenet. Udover rus-
serne og vejlederne består hver rustur nemlig også 
af et madhold, som har til opgave at lave mad un-
der hele rusturen. Madholdene er typisk et par gamle 
vejledere, der i forvejen kender rutinen og det over-

ordnede program, 
for en rustur. No-
gen gange kan selv 
et garvet madhold 
dog blive slået ud, 
hvis komfuret står 
af midt i madlav-
ningen. Men det 
fik vi selvfølgelig

Sommerfugle i maven i form af nervøsitet og spænd-
ing, var nok den følelse de fleste nye studerende 
havde inden de skulle på rustur. I år tog en masse 
nye studerende afsted på tre rusture søndag d.26. au-
gust, med oppakning og en madpakke i busser. De tre 

rusture var fordelt 
rundt omkring 
i landet på hen-
holdsvis Lolland, 
Stenløse og Kar-
rebæksminde og 
var koordineret i 
samarbejde med 
FN, FB, PLEN 
og IFRO. Det 
var nemlig årets 
rusture for nye 
studerende på 

Biologi-Bioteknologi, Husdyrvidenskab, Jordbrug-
søkonomi og Naturressourcer. 

Jeg husker selv min egen rustur i 2016, som var det 
i går. Jeg tog afsted, uden at vide hvad jeg egentlig 
kunne forvente af turen, og endte med at vende hjem 
med en masse nye indtryk, nye venner og minder 
for livet. Det kan være grænseoverskridende at be-
gynde et nyt kapitel i sit liv. Måske er man lige fly-
ttet hjemmefra eller er nødsaget til at flytte til en ny 
by, fordi ens drømmestudie har base i den by. Der-
for er det vigtigt, at rusturen kan give et skub i den 
rigtige retning, så man føler sig mere klar til at beg-
ynde dette nye kapitel. En rustur handler om at blive 
rystet sammen med sine kommende medstuderende, 
blive klædt godt på til sin kommende uddannelse og 
dermed få en god start på studiet. Jeg valgte at søge 
om at blive rusvejleder efter de gode oplevelser jeg 
havde på min rustur, da jeg gerne ville være med til 
at give de efterfølgende årgange samme gode start på 
studiet.

Vores russere, som vi kalder de nye studerende, an-
kom søndag eftermiddag i deres fine skrigende røde 
t-shirts med vores (KUrea ’18) rustursprint trykt 
foran på brystet i grøn. Det er en tradition hos FN/
FB-rusturene, at hver rustur vælger to farver til t-
shirts og print. Russerne får den ene farve som deres 
farve på t-shirten og den anden farve som print, hvor 

RUSTUR 2018
- af Helena Sato, redigeret af Sarah Harder Bonde, Tov-
holder
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delt ordre fra Sergenten, som var en af vejlederne. 
Derefter blev russerne inddelt i mindre hold, hvor de 
skulle ud på den såkaldte ”REX-tur”. Her skulle de 
blandt andet bygge et skjul også kaldet et BSO, hvor 
de havde forskellige materialer til rådighed. Nattelø-
bet foregik sent om aftenen, da det skulle være helt 
mørkt, så russerne kun havde små olielamper som 

belysning. De fik også et ”våben” i form af en banan, 
som de fik strenge ordre på at passe godt på under hele 
turen. Bananen var et komisk indslag, der fik mange 
af russerne til at grine. Vejlederne gjorde deres bedste 
for at holde maskerne og være autoritære, men det 
var svært, når de søde russere stod og grinte, fordi 
man skældte dem ud for at holde deres banan i den 
forkerte hånd. Russerne havde det sjovt under løbet, 
hvilket var det vigtigste og det indtryk havde vi også 
fra dem, for resten af turen.

Rusturen består altså af en masse sjov og ballade, 
men der er også lagt faglighed ind i programmet. I år 
havde vi inviteret ældre og tidligere studerende ud på 
rusturene, hvor de holdt oplæg om kandidatuddan-
nelserne og fremtidige arbejdsmuligheder indenfor 
de respektive fire studier. Det gav russerne et godt 
indblik i, hvad fremtiden kan bringe dem og det er 
samtidig rart at høre, hvordan jobmulighederne er 
efter endt uddannelse. Studenterforeningerne FN 
og FB var også på besøg en af dagene, hvor russerne 
hørte om hvem og hvad studenterforeninger egentlig 
er. Fagforeningen JA var også repræsenteret på rus-
turene, hvor de studerende fik en introduktion til JA, 
samt en folder og lidt merchandise. 

Alt i alt har det været en super god rustur, hvor vi ve-
jledere har gjort meget ud af, at der skulle være plads 
til alle. Jeg håber, at alle de nye studerende har haft en 
dejlig introduktionsuge her på Frederiksberg Cam-
pus.

// Helena Sato/Namnam, FN’s Ruskontakt

også løst – hvem elsker ikke hjemmebragt pizza på 
rusturen? 
Da russerne ankom, fik de besked på at finde deres 
oppakning og gå op på sovesalene, hvor de efterføl-
gende kunne pakke ud. Første aften blev brugt på at 
komme på plads på grunden, og introducere diverse 
regler, ædruvagter, samt præsentation af vejlederne 
og madholdet. Som en hyggelig afslutning på aftenen 
havde vi lavet bålhygge med snobrød og skumfiduser. 

Hver dag blev russerne vækket tidligt om morgen af 
vejlederne, hvor det gjaldt om at komme hurtigt hen 
til morgengymnastik. Det er en dejlig måde at starte 
dagen på, for efter at have haft pulsen oppe, er man 
virkelig vågnet og er dermed klar til dagen. Mor-

gengymnastik er også en af de 
mange traditioner, som er første 
punkt på programmet hver dag. 
Programmet er tætpakket med 
mange lege, løb og oplæg, men 
der er selvfølgelig også tid til at 
hygge med hinanden og bare 
have ”fri leg”. På KUrea ’18 var 
der masser af disse stunder, og 
russerne formåede at spille rund-

bold i flere timer og endda i regnvejr, da humøret var 
i top. Andre sad og hyggede sig med kortspil inden-
for, hvor der også var godt gang i udfordringerne om 
at vinde den såkaldte ”Udfordre-trøje”. Man kan vin-
de mange trøjer på rusturen ved at gøre sig fortjent til 
dem f.eks. i form af at vinde en udfordring. 

Når russerne hyggede sig, brugte vejlederne ofte 
tiden på at forberede diverse løb. Der var både løb 
om dagen og et enkelt natteløb med REX-turs tema 
en af aftenerne. Hvert løb havde forskellige temaer, 
som vejlederne havde brugt lang tid på at planlægge. 
Natteløbet var en kæmpe succes, som blev afholdt 
på anden dagen, hvor russerne startede med at blive 
samlet indenfor i hytten. Her anede de ikke hvad 
der skulle ske, men blev ført udenfor til en flok ve-
jledere, der var klædt på til REX-tur. REX-tur er en 
slags overlevelsestur, som alle der har været i værne-
pligt har været på, hvor de udsættes for en masse ud-
fordringer. Den rigtige REX-tur er meget hård, men 
vores REX-løb var knapt så hårdt og en del sjovere. 
Russerne blev dog inddelt i geled, hvor der blev ud-

RUSTUR 2018
- af Helena Sato, redigeret af Sarah Harder Bonde, Tov-
holder
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PHOTOCREDS
Redaktionen takker for alle de flotte stemn-
ings-billeder! Man siger jo et billede siger 
mere end tusinde ord - det synes vi nu passer 
meget godt!

Interesseløbet
FN og JA 
- Mette Møller Jensen 
Smedjerevyen 
- Janne Barner Hanquist Jensen
Husdyrbrugsgruppen 
- Matias Grønvig og Sarah Harder Bonde

Af bestyrelsen
Lasse Sembach
Helena Sato 

Side 9 biotekker
Erika Thorhauge-Thejll

AVF
Alpaca Brask Feilberg
Sarah Harder Bonde

NL
Maria Agertved Madsen
Alpaca Brask Feilberg

Rustur
Helena Sato 

Et stort tak til alle der har bidraget med en 
artikel i denne udgave af FNs Nyt. Bladet ville 
ikke været blevet uden de minutter (timer?!) I 
har lagt i jeres artikler - så tak for det!

// Tovholder Sarah Harder Bonde 

VIGTIGE DATOER
- 4. Oktober: Frejs Fødevarekonference 
   med Økonomigruppen
- 5. Oktober: FN’s generalforsamling
- 5. Oktober: JiU besøger FLOOR
- 9. Oktober: Åbent kontor ved FN
- 23. Oktober: Svinekongres med Hus-
   dyrbrugsgruppen.

SMEDIEFESTEN 2019
Glæder du dig også allerede til næste års Sme-
diefest? 
Det gør vi! 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen disse da-
toer, så du er sikker på 
ikke at gå glip af årets fedeste begivenhed! 

20. Marts 2019: Ostefræs 
24.-25. Maj 2019: Smediefesten 
// Kristine Berg Hansen 

BAGSIDEN

- af Sarah Harder Bonde, Tovholder

Bagsiden samler op! Vi ridser 
de vigtigste datoer i fremtiden 
op, samt siger tak til folket som 
har bidraget til denne udgave 
af FNs Nyt. 


