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Leder 
”Jeg sad og skrev og søgte svar
på de problemer, jeg nu har.
Da kom en flue til mit bord
og slog sig ned blandt mine ord
og tænkte på en fluemage…
og på en oversukret kage…
og på en solplet på en væg…
og på om lidt at lægge æg.
Dér sad den i min fine skønskrift
og tænkte på sin sult og kønsdrift.
---
Jeg ramte fluen med et smæk,
og nu en dens problemer væk.”
- FLUEN – Piet Heins gruk om løsninger af problemer 

I en verden som denne og i et Danmark som dette, er det om noget vigtigt at prøve at 
forstå sin næste. Det med at benægte at andres problemer kan have noget at gøre 
med en selv, tilhører dem der ikke søger en harmonisk verden. 
Jeg blev navngivet Gaia Liv Ingemann i 1997 og har heddet det siden. Med et navn 
som Gaia, der ligeledes er navnet på den græske gudinde Moder Jord, hvad kunne så 
være mere forudbestemt i stjernerne end gerne at ville bruge kræfterne på at gøre no-
get godt for Jorden? Jeg læser Naturressourcer på første år, og jeg valgte dette studie 
grundet min passion for naturens velbefindende, og min overbevisning om at den måde 
menneskeheden hidtil har behandlet den på, er respektløs og kommer til at afføde flere 
konsekvenser, end vi kan overskue. Hvad bliver man så, når man har læst Naturressourc-
er? Er der overhovedet nogen, der ved det? Den åbenbaring har jeg endnu til gode.

Vi sad på bagerste række og havde en stille fest, mens vi prøvede at følge med i 
vedtægtsændringer og ændringer af vedtægtsændringer til generalforsamlingen for 
FN i oktober 2018. Den fremragende afgående tovholder for FN’s Nyt, Sarah Bonde, 
holdte en begravelsestale for bladet, fordi det kan være svært at holde disse projek-
ter i live, selvom de kan være nok så betydningsfulde. Med en øl i hånden og et løfte 
fra folk på sidelinjen om opbakning, tog jeg stafetten videre, for at skabe et blad jeg 
håber på kan samle Frederiksberg Campus, ved at give et indblik i hinandens hverdag 
og gruk, om løsninger på problemer. Mit håb er, at skabe en platform hvor læserne kan 
blive klogere på deres omgivelser, store som små, hvorved at en følelse af fællesskab 
og inklusion kan få lov at blomstre. Vi vil bringe jer blokkens begivenheder, et kig ind i 
hovedet på formanden for FN, besvare spørgsmålet ”Hvem er Frederiksberg Campus?” 
og åbne døren ind til de tilknyttede interessegrupper, så du ved, hvordan du bliver en 
del af dem. Derudover vil vi behage jer med sjov og spas som fx vores selvproducerede 
tegneseriestribe og indblik i om titrering på første date er et go eller no go, hvis man 
spørger denne bloks Side 9 Biotekker. 
Hav en fornøjelig omgang FN’s Nyt! Og gør en af dagens gode gerninger ved at give 
bladet videre til din næste. 

Gaia Liv Ingemann, Naturressourcer 1. år

Foto af: Johanne Breum Larsen, NR. 1. år
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Hej med jer, godt forår og nyt alt muligt. 
Dette er formandens beretning, og den 
skriver jeg for første gang som formand 
for FN. Sådan blev jeg nemlig valgt i eft-
eråret på en storslået generalforsamling 
og tak for det. For at holde en kort his-
torie kort, så hedder jeg Rasmus, læser 
jordbrugsøkonomi på fjerde semester, og 
så kan jeg godt lide analogier. Der var 
flere grunde til, at jeg gerne vil virke i FN’s 
bestyrelse, nogle store og nogle små. Først 
og fremmest brænder jeg for fællesskab 
og trivsel. At have det rart er for mig det 
mest afgørende for, om man har succes 
og finder velvære i det, man gør. Det er 
selvfølgelig en blød, ukonkret mærkesag 
og ikke engang et rigtigt begreb vel? 
Rarhed. Men rarhed er en paraply, der 

dækker over, at man er godt funderet og 
tryk i sine omgivelser. Hvis Frederiksberg 
Campus var et maleri, så var FN guldram-
men, der omslutter billedet. Dette værk 
hænger på Verdensmuseet og er en del 
af udstillingen Københavns Universitet, 
der per 1. januar har 38.481 besøgende 
gæster i form af studerende. Inden jeg 
kommer for langt ud ad dette spor, må 
jeg hellere komme med min pointe. Det 
er vigtigt, at vi som studerende kigger op 
og ser på hinanden engang imellem, og 
derefter også kigger ud på verden. Uni-
versitetet er, og har altid været et sam-
lingspunkt for ideer og tanker, og sam-
fundet ser på mange måder ud, som det 
gør i dag, i kraft af reaktioner på univer-
siteterne. Der sker mange ting i den hvide 
verden i disse dage, og mange ting der 
bliver til tunge åg på vores skuldre. Det er 
nemlig på universitetet, hvor vi skal vise, 
at vi godt kan finde ud af at være orden-
tlige ved hinanden. Og det er på univer-
sitetet, at vi skal vise, at vi går op i klimaet. 
Vi skal ikke vise det ved at sætte foden 
ned, men ved at tage skridt i den retning, 
vi vil. Ligesom vi tager ansvar for undervis-
ningen, skal vi tage ansvar for udviklingen 
af samfundet. Vi er fanebærere i den for-
stand. Det er en anden grund til, at jeg er 
med i FN’s bestyrelse.
Min tid i FN spænder dog ikke længere 
end til seneste generalforsamling, men 
sådan er jeg ikke alene. I bestyrelsen sid-
der vi nemlig meget ligeligt fordelt mellem 
debuterende og rutinerede medlemmer. 
Det har givet en god, dynamisk start på 
studieåret, og vi har siden generalforsam-
lingen fået sat en del projekter i søen.

Hvis Frederiksberg Campus var et 
maleri, var FN guldrammen 
FORMANDENS BERETNING
Tekst af: Rasmus Bøttzau, formand for FN, Jordbrugsøkonomi 2. år
Foto af: Johanne Breum Larsen, Naturressourcer 1. år
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Den store vision var et bredere FN, der var 
mere tilgængeligt for medlemmerne. 
Første projekt, der blev lagt i støbeskeen, 
var ideen om at FN skulle fornyes med et 
nyt logo. Det var en opgave, vi ikke så 
kunne sættes i udbud til andre end hos 
jer, medlemmerne. 

Man kan godt sige, at vi har kørt en slags 
konkurrence-kampagne det sidste stykke 
tid, da vi også i forbindelse med UNI-
valget satte præmier på højkant. Dette 
gør vi for at inkludere jer så meget som 
muligt i, hvad der sker rundt omkring på 
universitetet. En tredje ting, vi arbejder 
på nu her, er at profilere os til flere kan-
didatstuderende. Studerende på kandi-
datstudier, der hører under FN, har ikke 
nødvendigvis læst deres bachelor på 
Frederiksberg Campus, og har derfor 
ikke hørt om FN (hvad i alverden). Det 
hul forsøger vi at lukke, da vi mener, vi 
kan tilbyde en masse til dem, og samti-
dig ønsker vi også mulighed for større er-
faringsdeling mellem medlemmerne på 

tværs af årgange og studier. 

Ét område vi også arbejder på, der in-
deholder stort set alt, hvad jeg indtil nu 
har berettet, er rus-tiden for førsteårsstu-
derende. Vi ønsker som faglig forening 
at give en studiestart, der sikrer at man 
som ny studerende hitter the ground run-
ning og hurtigst muligt trives på campus 
og med sine medstuderende. Der har i 
bestyrelsen været et bredt initiativ om at 
kigge studiestartsperioden igennem på 
baggrund af erfaringer og feedback fra 
sommerens rus-tid. Sammen med FB vil 
vi i bestyrelserne arbejde tættere sam-
men med ruskontakterne og -turene og 
stå dem bi i de ændringer, der måtte 
foretages.
Det var kort om mig, og hvad vi laver i 
bestyrelsen lige nu og her. Summa sum-
marum er jeg rigtig glad for at sidde med 
i en energisk og initiativrig bestyrelse for 
en forening fyldt med muligheder. Jeg 
ønsker jer alle sammen en fed blok 3, og 
vi ses til Galla!
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En tur i rummet med Sigrid
Tekst af: Sigrid Hyldegaard Djernæs, Naturressourcer 1. år 

SPACE NEWS FRA NASA, ESA OG ROSCOSMOS
17. januar 2019 lavede NASA en ubemandet test flight i forbindelse med deres SpaceX 
mission, for at indsamle data til Falcon 9 raketten, Crew Dragon spacecraft samt land-
ings og orbital systemer. Dette vil forhåbentlig give dem mulighed for at forbedre trans-
portering af astronauter til og fra den Internationale Rumstation (ISS).

28. februar 2019 launcher de tre astronauter Nick Hague, Christina Hammock Cock og 
Alexey Ovchinin fra Baikonur Cosmodrome I Kasakhstan i et Soyuz spacecraft (Baikonur 
Cosmodrome er verdens største og ældste opsendingsbase for raketter oprindeligt byg-
get af Sovjet i 1955).

28. marts 2019 launcher Roscosmos (den Føderale Russiske Rumfartsorganisation) et nyt 
spacecraft, som med ny teknologi klarer turen til den internationale rumstation (ISS) på 
kun tre timer (tidligere har det i årtier taget 50 timer at tage dertil).

Planeternes positioner indtil starten af 
blok 4, og hvad det betyder for dig!

31. januar: Saturn sextile Neptune i cirka 
et år (sextile betyder at de to planeter står 
i 60 grader i forhold til hinanden. Dette 
giver energi til, at man i denne periode 
bliver bedre til at udnytte potentialet af 
ens styrker og talenter). Der vil være øget 
interesse i religion og spiritualitet, socialt 
ansvar og pligter. 

10. februar: Merkur går ind i Fiskens tegn, 
hvormed følelser, intuition og empati er 
vigtigt for vores kommunikation. Tænk 
kreativt, hvis du er oppe og toppes med 
nogen.

19. februar: Fuldmåne i Jomfruens tegn 
og denne dag vil perfektionisme føles 
som den eneste måde at løse projekter 
og opgaver. Pas på med ikke at fokusere 
for meget på dine selvkritiske tanker. 

5. marts: Merkur i retrograde. Retrograde 
er den periode, hvor en planet ser ud til 
at skifte retning på himlen grundet for-
skellen på de forskellige planeters orbit 

om solen. Merkur i retrograde varer cirka 
tre uger, og vil medføre en del forvirring, 
fordi Merkur bestemmer, hvordan du for-
står, og fortolker indtryk og informationer, 
kommunikation og lytten. Det kan være 
svært at tage beslutninger, og det er 
nemt at misforstå hinanden.

6. marts: Uranus går ind i Tyrens tegn, og 
vil være dér indtil 2026. Dette medfører, 
at en del af os vil blive mere stædige, 
hvilket kan gavne motivationen til at 
holde fast i studiet! Men pas på at stæ-
digheden ikke går ud over dem omkring 
dig. Samme dag er der nymåne i Fiskens 
tegn, hvilket er en god anledning til at 
vende tankerne indad, tænke ting igen-
nem og give plads til empati og følelser.

20. marts: Solen går ind i Tyrens tegn, og 
det er en god tid til nye begyndelser, 
ændring af gamle, dårlige vaner og en 
fornyet måde at tænke og gøre ting på. 

21. marts: Fuldmåne i Vægtens tegn, og 
modsætninger vil mødes, fokus på rela-
tioner og forhold.
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26. marts: Venus i Fiskens tegn, hvilket kan 
gøre, at vi er mere generte og i kontakt 
med vores følelser end normalt. Dette for-
stærkes, eftersom Merkur også er direkte i 
Fisken, og intuition vil være vigtigere end 
logik de næste fire dage.

31. marts: Mars går ind i Tvillingens tegn, 
og vores opmærksomhed og fokus vil 
spredes til flere forskellige ting, og vi vil 
derudover blive mere tilpasningsdygtige.

10. april: Jupiter i retrograde kan gøre 
os alle overentutiastiske, distræte og for-
virrede.

17. april: Merkur i Vædderen, hurtige 
beslutninger og skarp kommunikation. 
Nemmere at tage lederrollen.

20. april: Venus i Vædderen og du vil 
have svært ved at fokusere på langtids-
forhold. Det er nu du skal have det sjovt 
med at flirte på A-vej, no strings attached 
og en god mulighed for at spotte én, der 
kan blive til noget mere seriøst senere.

24. april: Pluto retrograde i Stenbukken 
indtil starten af oktober, og for at opnå 
succes i det du laver bør du være op-
mærksom på at acceptere forandringer, 
og fokusere på indre transformation.

30. april: Saturn går ind i Stenbukkens 
tegn, og det vil være ekstra vigtigt at 
være organiseret og disciplineret for at 
få noget ud af dit arbejde.

Køb aflad for dine klimasynder hos RenSti
Tekst af: Sara Helene Gregersen, Naturressourcer 1. år

Går du også med klimakvaler hver gang du køber nye bukser, kører i bus, spiser en 
hakkedreng eller skruer lidt ekstra op for radiatoren her i vinterkulden? Fortvivl ej! Du kan 
nu kompensere for den mængde CO2 du udleder i forbindelse med din hverdag – for 
lad os alle indse det – det er så godt som umuligt at leve og studere, uden at udlede 
nogen form for CO2, udover den din krop naturligt udleder.
Ved at CO2-kompensere går din personlige udledning i nul ved at reducere en fremti-
dig udledning et andet sted i verden. I øjeblikket går projektet ud på at indkøbe klima-
venlige komfurer til kinesiske bønder i udvalgte fattige områder. I komfurerne kan de 
afbrænde biomasse i stedet for kul og på den måde udlede langt mindre CO2. Oven 
i hatten er du med til at sørge for bedre levevilkår for tusindvis af mennesker, idet disse 
familier ikke længere forgiftes af røg fra den kul, de brænder af. Hvert kvartal skiftes 
projektet ud med et andet projekt, der er med til at gøre planeten grønnere, f.eks. sko-
vrejsning.
For at sikre at der rent faktisk bliver gjort en forskel med det månedlige beløb, du bidrag-
er med, bliver projekterne hos RenSti verificeret af Gold Standard Projects, et program 
startet af Verdensnaturfonden, og desuden arbejder hovederne bag helt ulønnet.

Hvordan bliver jeg medlem?
På RenSti.dk kan du skræddersy dit eget 
abonnement, hvis du gerne vil betale for 
de kilo CO2, du udleder ved at svare på 10 
spørgsmål. Du kan også selv fastsætte en 
pris eller betale knap 65 kr./måned, som 
svarer til, hvad den gennemsnitlige dansker 
udleder.
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Husk dig selv
Katrine Norden Rasmussen, NR 1. år

I skrivende stund er det jul og dermed 
ferietid. Og selvom der er eksaminer om 
4 uger og masser at læse op på, så giver 
ferien også tid til refleksion. Tid til at refle-
ktere over studiet og det nu overståede 
studievalg.

På trods af at det ikke er mere end 4 
måneder siden, jeg startede på natur-
ressource-uddannelsen, føler jeg mig al-
lerede nu dybt involveret i studiet. Det 
kører derudaf med blokstruktur, forelæs-
ninger og projektarbejde, og inden man 
når at se sig om, er det eksamenstid. Og 
vi bliver da også dygtige til at gå til ek-
samen. Vi lærer at formidle og videregive 
den viden, vi har fået gennem undervis-
ningen, og desuden kan eksaminerne og 
de tilhørende karakterer også have en 
betydning for udlandsophold og jobmu-
ligheder. Så det er for manges vedkom-
mende nødvendigt at lægge en stor del 
tid og energi i de forskellige kurser.

Men dette er altså ikke en salgstale for 
eksamenslæsning. Min pointe henv-
ender sig nemlig netop til tiden ind im-
ellem forelæsninger, projektarbejde og 
eksaminer. De korte perioder, hvor man 
har tid og overskud til andet end læsning, 
udenadslære og ”jeg burde”-tanker. Det 
er i disse perioder, at der er tid til reflek-
sion.
Inden jeg traf beslutningen om at læse 
naturressourcer, reflekterede jeg meget 
over mit valg af uddannelse. Der var 
mange studier at vælge mellem, og jeg 
kunne formentligt have valgt et hav af 
naturvidenskabelige uddannelser og sta-
dig ende samme sted i sidste ende. Al-
ligevel faldt valget meget specifikt på 
naturressourcer. Det gjorde det, fordi jeg 
havde en klar ide om, hvad jeg gerne ville 
have ud af min uddannelse – et formål 
og en klar holdning til landbrug og miljø.

På mange måder vil jeg mene, at et 
uddannelsesvalg er med til at definere 
vigtige værdier hos et menneske. Man 

får gennem udvælgelsesprocessen mu-
ligheden for at finde noget, som man har 
lyst til at fordybe sig i, og man får dannet 
sig nogle faste standpunkter. Dog svæk-
kes denne vigtige refleksionsproces ofte, 
når studiet er begyndt og valget er truffet. 
Det er som om de obligatoriske kurser og 
den evige oplæsning overskygger selve 
formålet med uddannelsen, og det bliver 
svært at se en helhed. Man kommer til at 
drukne i afleveringer og eksaminer uden 
at tænke over sammenhængen mellem 
de obligatoriske fag og ens eget formål 
med studievalget. Det er netop i den 
forbindelse, at ferieperioderne er vigtige. 
Det er selvfølgelig både vigtigt og gavn-
ligt at følge med i undervisningen og 
læse op til eksaminerne, men det er lige 
så vigtigt ind imellem at stoppe op og 
overveje, hvad man gerne vil ende med 
at få ud af sin uddannelse.

Da jeg startede på Naturressource-ud-
dannelsen, fik vi til opgave at skrive et 
essay om vores valg af studie og vores 
forventninger til de kommende 5 år. Det 
var en god opgave, for den resulterede 
i en fin, skriftlig reflektering. Det er fedt, 
at man inddrager sådan noget i starten 
af studiet, for selvom det ikke har nogen 
faglig betydning, så er det vigtigt at re-
flektere. Netop derfor synes jeg også, det 
burde indgå mere som en del af under-
visningen. Man har brug for af og til at 
tænke over, hvorfor man har truffet det 
studievalg man har. Og man har brug for 
at overveje, hvordan de forskellige kurser 
har betydning for netop denne beslut-
ning, så man kan se et langstrakt formål 
med al læsningen. På den måde opnår 
man også en langt større motivation for 
at læse op og gå til eksamen hver 8. uge.

Så min opfordring er; husk at reflektere. 
Hvad enten du har skrevet et essay om 
studievalg eller blot i hovedet har gjort 
dig nogle tanker, da du startede din ud-
dannelse, så find det frem igen i mellem-
ugerne. Husk at overveje meningen med 
studiet, og hvorfor du har valgt netop 
den uddannelse, du har. Vi må ikke tabe 
os selv i karakterræs og formalia.
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SIDE 9 BIOTEKKER 
Tekst og foto af: Sigrid Hyldegaard 
Djernæs, Naturressourcer 1. år

9 hurtige spørgsmål til Mads Harder 
Møller, som er førsteårsstuderende på 
Bioteknologi

1. Hvad er dit yndlingslaboratorieudstyr? 
Mikropipetten! Specifikt den helt lille på 
0,1 μL og gerne den hvor man kan tage 5 
eller 7 på én gang. 

2. Hvilket grundstof er det frækkeste? 
Jeg har jo altid haft en forkærlighed, for 
dem der bare er tal. Ununhexium og de 
andre hvor man bare har givet op på at 
navngive dem og kaldt dem et eller an-
det. Grundstoffet ”Uuh” nr. 116 er jo ret 
sexet. (OBS; Ununhexium var det midlerti-
dige navn fra 1979 til 2011, indtil grundst-
offet blev opdaget og døbt livermorium) 

3. Hvad er dit yndlingsenzym? 
Luciferase er et biolumicerende enzym, 
der blandt andet får ildfluer til at lyse 
grønt i nummi. Det er mega metal. 

4. Hvordan ser din drømmekittel ud? 
Uf, det er den kittel jeg har lige nu med 
min knivbadge på. Og så skulle der nok 
også lige være en fed tegning bagpå. 
Jeg er for tiden i gang med at designe 
nogle t- shirts med tripoloski, så Adidas 
som sponsor i stedet for Novozymes på 
kitlen ville være perfekt.
 
5. Hvad skal der til før en FN’er kan score 
dig? 
En puls. Ej, for det første skal det ikke 
være dem dér, der læser det dér med 
samfundsfag på Naturressourcer. Altså 
forvaltning. Dem er jeg bange for. Men 
de må gerne være lidt hestepige, men 
ikke for meget. Jeg skal i hvert fald have 
set dem på A-vej (p.s. find mig på A-vej, 
jeg bor jo kun tre minutter væk). Det er 
svært at sige noget der kan ramme alle, 
for FN er jo kun veganere, hestepiger og 
landmænd med skjorter.

6. Titrering på første date; go eller no-go? 
Det kommer an på hvilken type date. Hvis 
man ved, at det er en fræk date, er det 
helt klart go, fordi der ligesom er dråber i 
et hul. Der skal blandes væsker. Men jeg 
tror det er lidt for offensivt, hvis det bare 
er sådan ”jeg synes, du er ret sød”. Tinder-
date ja tak, men ikke en romantisk date 
på en restaurant eller sådan noget. Det 
er alt for meget dryp dryp. 

7. Hvilken sygdom vil du allerhelst kunne 
kurere? 
Impotens [interviewer: ”du kender godt 
Viagra ikke?” Mads: ”Nej nej, det har jeg 
ikke hørt noget om”] 

8. Hvad er det mest uhyggelige sted på 
campus? 
Jeg har jo forsøgt at finde vej ned til ci-
derkælderen et par gange, hvor vi ikke 
har kunnet finde det, og der er altså ret 
uhyggeligt dernede. Og så generelt alle 
pigetoiletterne.

9. Bedste moment på uddannelsen? 
Jeg synes det var ret sjovt da forelæser i 
cellebiologi, Preben, snakkede om, hvad 
de røg. Han fortalte en lille anekdote 
om hvordan det var at være forelæser 
i 70’erne, da der stod askebægere på 
bordene, der blev serveret øl i kantinen, 
og der blev røget cigaretter og ”andet”.
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Vi lægger hårdt ud, hvor længe har du været køkkenchef?
”Det har jeg været i lidt over 2 år nu. Jeg er køkkenchef for Gimle, Gamle og Gumle.” 
Jeg griner og spørger, om han ved, hvem der har fundet på navnene til kantinerne på 
Frederiksberg Campus. Det ved han ikke, og med et smil siger han, at hvis han kunne 
lave det om, så gjorde han det. Han forklarer: ”Det er nogle sjove navne, men det ser 
ikke så fedt ud at have Gumle stående på sit CV.”
Hvor var du før stedet her?
”Jeg startede som almindelig kok ovre på Geocenteret på Østervoldgade, som også er 
en del af KU, så blev jeg souschef, og så rykkede jeg over på H.C. Ørsted, hvor jeg blev 
køkkenchef og var i 1,5 år.”
Jimmi er uddannet kantineassistent og har altid haft en stor interesse for madlavning. 
Siden han var 16 år, har han eksperimenteret og tryllet med mad, og det skulle vise sig 
at blive hans levevej. Han er uddannet og opvokset i Skive, hvorefter han flyttede til det 
forjættede København for at prøve lykken. Nu bor han i Malmø, hvorfra han pendler i 
sin bil til arbejde på Gumle hver dag. 
Har du en yndlingsret at lave?
”Jeg er mest til de danske klassikere. Nu kommer jeg jo fra Jylland, så det ligger nok også 
lidt i det.” 
Hvordan er det at arbejde her?
”Det er en god arbejdsplads. Jeg har også lavet mange ting om, siden jeg kom. Jeg har 
ændret på indretningen og hævet omsætningen.”
Hvordan hæver man omsætningen?
”Det handler om mange ting. Dét at give god service. At lave god mad. At lave gode 
tilbud. Fx vores populære kaffe og kage tilbud. Vi har også tænkt på at få de studer-
ende til at lave en Snapchat eller Instagram for kantinen. Man siger, at Facebook er 
sådan lidt for de gamle, og så er Snapchat og Instagram for de unge mennesker. 

Hvem er Frederiksberg Campus?
Interview med køkkenchef Jimmi Andersen

Tekst af: Gaia Liv Ingemann, Naturressourcer 1. år

I denne artikelserie stiller vi ind på, hvem der holder 
universitetet kørende til dagligt, hvis man kigger ind 
i køkkenet, ned i kælderen og op i tårnet. Formålet 
er at springe individets boble og finde en fælles 
campusfølelse frem.  

Jeg er på vej tilbage til en forelæsning, der ikke er 
specielt spændende, da jeg stopper op, stikker ho-
vedet ind i køkkenet på Thorvaldsensvej 40 og spørg-
er efter køkkenchefen. De siger, at jeg skal spørge 
efter Jimmi. Med min mobile enhed til optagelse 
af lyd i hånden finder jeg ham i færd med at gøre 
klar til dagens middagsræs. Jeg overtaler ham til at 
medvirke i et spontant interview. Han tilbyder mig 
en kop økologisk kaffe, og vi indfinder os på hans 
lille, tætpakkede kontor, der støder lige op til køk-
kenet. 
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Vi søger faktisk en, der kan lave det her for os.” Så hvis der er nogle læsere derude, der 
har interesse i dette, er I velkomne til at kontakte Jimmi!
Jeg spørger til hans oplevelse af en ændret efterspørgsel på vegetarmad, hvortil Jimmi 
svarer, at det var hans idé at lave en ugentlig vegetardag om torsdagen, fordi han ne-
top oplevede en øget efterspørgsel især i det seneste halve år. Da jeg snakkede med 
ham i december, fortalte han, at kantinen begyndte at opleve, at der ligefrem ikke var 
nok af vegetarretterne på grund af denne øgede efterspørgsel. Jimmi overvejer mu-
ligheden for at udvide til to vegetardage om ugen. 
Hvad er det fedeste ved at være køkkenchef?
”Det er at drive forretningen og få det hele til at løbe rundt, også med økonomien og 
sådan. Jeg har fingrene i det hele. Budgetter, økonomi, indkøb og udvikling af retter. 
Økonomien i det er en vigtig del, også for at undgå at købe for meget ind. Vi er en ek-
stern virksomhed, så vi skal leve af det.” 
Er der noget du ville ønske de studerende vidste om kantinen eller om måden at være 
her på, ligesom for at binde hinanden lidt sammen?
”Vi ville meget gerne have et tættere forhold til de studerende. Vi kan godt lide den der 
personlige kontakt, også hvis de har idéer til, hvad vi kan lave om. Det er sådan, vi lærer 
ting og bliver bedre. Så vi lytter til hinanden.”
Er der noget, de studerende gør i kantinen, som er specielt irriterende? 
“De er ikke så gode til at rydde op (det holder aldrig op RED.). Vi mangler ofte tallerk-
ener og bestik, som forsvinder herfra. Så finder vi dem i studiekøkkenerne stablet op og 
møgbeskidte. Så får vi skæld ud over, at vi mangler tallerkener og bestik, men ja, så kom 
tilbage med det! De små studiekøkkener er ikke en del af kantinen, men det er der, de 
ender. Vi kan godt gå en runde på en dag og få 600 tallerkner med tilbage. Hvis de 
studerende ikke returnerer det, skal de betale for engangsservice, og det gider de heller 
ikke. Ellers opfører de sig fint i kantinen.”
Hvor mange har I igennem kantinen i sådan en pause?
“Jeg ved, at vi på en dag har ca. 900 ekspeditioner. Og mellem 11 og 2 har vi de fleste 
ekspeditioner, der har vi omkring 700. Der er tryk på. Og vi sælger rimelig mange kopper 
kaffe.” 
Hvad er det for noget kaffe I sælger?
“Det er en specialkaffe fra Nestlé, der er lidt bedre, 
end dem man køber. Vi sælger omkring et par hun-
drede kopper kaffe på en dag, og så specialkaffe 
også, altså cafe latte og sådan. ”
Hvad laver man, når man ikke er køkkenchef og 
kommer hjem fra arbejde?
”Man slapper af. Og ser TV. Ligesom alle andre 
mennesker gør.” 
 Laver du meget mad derhjemme?
”Nej, ikke ret meget. Det gider jeg ikke,” siger Jimmi 
og griner. ”Jeg er ofte ret sent hjemme. Jeg er nok 
først hjemme mellem 7-8. Jeg laver da mad engang 
imellem, hvis jeg har gæster. Men når det bare er 
mig, så bliver det hurtigt noget nemt noget.”

Ønsk Jimmi Andersen en god dag, når du ser ham, 
det bliver alle mennesker glade for. Har du forslag 
hvem vi skal tage fat i næste gang? Skriv til os på 
FN’s Nyts Facebookside.  Begge fotos af Johanne Breum 

Larsen, Naturressourcer 1. år 
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Husdyrbrugsgruppen 
Tekst af Naja C. Thomsen, Husdyrvidenskab 2. år

Husdyrbrugsgruppen er en af de mange interessegrupper under Foreningen af Natur-
ressourcestuderende (FN). Denne forening henvender sig specielt til studerende med 
interesse for husdyr, og derfor er medlemmerne primært Veterinærmedicin- og Hus-
dyrvidenskabsstuderende, men foreningen er åben for alle studerende, der deler hus-
dyrinteressen. 
Et medlemskab i Husdyrbrugsgruppen kræver kun, at du er medlem af Facebooksiden 
“Husdyrbrugsgruppen”.
Bestyrelsen forsøger at varetage alle medlemmernes ønsker til arrangementer ved at 
afholde frokostmøder, hvor du får indflydelse på, hvilke kommende arrangementer 
foreningen skal stable på benene. Hvis du som medlem brænder for eksempelvis at 
se hvordan en økologisk kyllingeproduktion fungerer, eller du vil blive klogere på en 
virksomhed, er du mere end velkommen til at stille det som et forslag til en kommende 
aktivitet. Såfremt der er opbakning til aktiviteten, er der typisk nogle stykker, som går 
sammen om at få arrangeret turen. Foreningen deltager bl.a. hvert år ved Svine- og 
Kvægkongres hvor vi selv arrangerer en 3-dages tur til Jylland for at besøge virksom-
heder og producenter, holder en A-vej og meget mere. 

Dit engagement, din lyst og dit ønske er altså altafgørende for foreningens aktiviteter.  

Oasen
Tekst af: Søren Stigaard, Naturressourcer 2. år

Oasen er et uderum for KU-studerende med grønne idéer og mod på bæredygtige 
løsninger. Vi har i Oasen en stor køkkenhave, hvor vi prøver at omdanne meget af den 
viden fra undervisningen til virkelige produkter, som vi deler. Der er plads til alle i Oasen, 
uanset om man er uddannet gartner, eller aldrig har haft jord under neglene. Udover 
“bare” at være en køkkenhave til studerende, leger vi også i Oasen og prøver ting af. 
F.eks. har vi før prøvet at gro et græskar af sorten “Atlantic Giant” med ambitioner om 
at komme i Tivoli til udstilling, dette lykkedes dog ikke helt....
Hvis det med jord under neglene ikke lige er noget for dig, laver vi også andre ting. 
F.eks. har vi en undergruppe dedikeret til at lave cider, hvor vi får sponsoreret æbler fra 
forsøgsgården i Taastrup, så det er næsten gratis for studerende! 
Vi har en anden undergruppe, der har høns i haven, som hjælper med at give lidt liv, 
samt om sommeren giver æg til de studerende, der hjælper med at passe dem.
Oasen Sustainable Beekeeping er endnu en af vores grupper, som prøver på at holde 
bier i en storby. Det er ikke sådan bare lige, for som man siger, 10 biavlere har 10 forskel-
lige måder at holde bier på.
“KU har fået svamp” er vores sidste gruppe, hvor studerende gror spiselige svampe i kaf-
fegrums fra skolen kantine.
Lyder det som noget for dig? Så find os på Facebook! Vi vil så gerne have jer alle med 
Hvis I har nogen spørgsmål, så tøv ikke at skrive til os på Facebook, vi plejer at være 
meget gode til at svare hurtigt.

FN’S INTERESSEGRUPPER
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Om Planteavlsgruppen
Tekst af: Jakob Rasmussen, Naturressourcer 3. år

Planteavslgruppen samler studerende på tværs af årgange og uddannelser med fælles 
interesse for planteproduktion i alle afskygninger. Vi forsøger at komme på så mange 
ture som muligt, så vi har mulighed for at koble teori og praksis - ofte mere praksis end 
teori. Vi møder samtidig nye og interessante mennesker, som er til gavn for både det 
sociale og faglige netværk. 

I efteråret var vi på tur til Lammefjorden på Vestsjælland. Her besøgte vi Aspagaarden, 
som fremviste deres nybyggede grøntsagspakkeri i aktion. Derefter spiste vi en god 
frokost, og så gik turen videre til Arnakke Hovedgaard; en økologisk planteavlsbedrift 
med mange spændende afgrøder. Vi blev modtaget af cand.oecon.agro Christian H. 
Jørgensen, som viste os rundt på avlsgården, og fortalte om gårdens historie og drift i 
sharefarming selvskabet DLM. Efterfølgende gik turen videre i marken, hvor vi både så 
frøgræs, gulerødder og rødkål, og hørte om hvordan det blev dyrket økologisk.

Næste arrangement i kalenderen er Plantekongres i Herning. Kongressen er nordens 
største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. På plantekongressen bliver 
man præsenteret for den nyeste viden fra Danmark og resten af verden, og der er rigtig 
gode muligheder for at netværke som studerende, da der er 2.000 deltagende. Alt fra 
landmænd, rådgivere, ansatte i offentlige forvaltninger, forskere, studerende og priva-
tansatte. 

Find os på Facebook og bliv medlem af gruppen. Der kan man se flere billeder og følge 
med i hvad der rør sig fremover. Det er ganske gratis og uforpligtende, og vi byder alle 
med interesse for planteavl velkommen!

Husdyrbrugsgruppen: 
Herning Kongrescenter i oktober 
2018, knap 30 deltagerer

Planteavlsgruppen på tur
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Frederiksberg Campus i billeder 

Foto af: Johanne Breum Larsen, 
Naturressourcer 1. år
Motiv: Et auditorium på Bülowsvej 17

Foto af: Johanne Breum Larsen, 
Naturressourcer 1. år
Motiv: Foran Grønnegårdsvej 7

Foto af: Tea 
Marie Skjølstrup 
Jensen, 
Naturressourcer 
1. år
Motiv: Oasen
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Foto af: Tea Marie 
Skjølstrup Jensen, 

Naturressourcer 1. år
Motiv: Plantecellen, 

Thorvaldsensvej 40

Foto af: Tea Marie 
Skjølstrup Jensen, 

Naturressourcer 1. år
Motiv: Grønnegårdsvej

Foto af: Johanne Breum 
Larsen, 

Naturressourcer 1. år
Motiv: Hønsepasserne i 

Oasen
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BEGIVENHEDER
Tekst af: Eva Emilie Eiberg Jørgensen, 
Naturressourcer 1. år

Kvægkongres 2019 med Husdyrbrugs-
gruppen
Weekendtur til kvægkongres i Jylland 
med Husdyrbrugsgruppen. Omhandler 
det danske kvægbrug, hvordan kvæg-
bruget optimeres klimamæssigt og 
hvordan kvægenes forhold optimeres 
yderligere. Årets hovedtaler er finansmin-
ister Kristian Jensen.
Hvornår?:  Mandag d. 25. februar
Hvor?: Herning (afgang fra Hoved-
banegården kl. 05.52)
 
Les Lanciers øveaften
Øvelse af dans til gallafesten
Hvornår?: Tirsdag d. 26. februar kl. 17.15
Hvor?: Marmorhallen, Thorvaldsensvej 40
 
Kan klimaet klare en valgkamp?
Debataften om klima og valgkamp or-
ganiseret af Statens Naturhistoriske Mu-
seum
Hvornår? Torsdag d. 28. februar kl. 19.00
Hvor? Geologisk Museum, Øster Vold-
gade 5-7
 
Mad&Glæde 2019
Madkongres arrangeret af Irma med 
fokus på økologi, bæredygtighed, dyrev-
elfærd og kvalitet. 
Hvornår? Lørdag d. 2. marts kl. 9.00 - sønd-
ag d. 3. marts kl. 17.00
Hvor? Forum

THE GREAT GALLA - FN, FB, FEF & FLS’ Galla 
2019
Årets gallafest på campus. Består blandt 
andet af en 3-retters menu og dans til 
langt ud på natten.
Hvornår? Lørdag d. 2. marts kl 17.30
Hvor? Thorvaldsensvej 40

Vin & Videnskab: Dybhavsekspedition og 
hvalforskning
Drik vin mens du hører et foredrag af Ron-
nie N. Glud, professor, dybhavsforsker 
og ekspeditionsleder og Peter Teglberg 
Madsen, professor, hvalforsker og ekspe-
ditionsleder
Hvornår? Onsdag d. 3. april  kl. 19.00-21.15
Hvor? Chr. Hansen Auditoriet, Bartholin-
sgade 4A
 
Vil vi leve i en verden uden bier?
Debataften om bier og klima organiseret 
af Statens Naturhistoriske Museum
Hvornår? Torsdag d. 4. april kl 19.30-20.30
Hvor? Geologisk Museum, Øster Vold-
gade 5-7

Jyllandsturen 2019 med Husdyrbrugs-
gruppen
Weekendtur til Jylland med Husdyrsbrugs-
gruppen. Programmet indeholder bl.a. 
at besøge Jyden, samt besætninger 
med ænder, slagtekalve, malkekvæg, 
får og svin, og besøg af Cow-Welfare på 
besætningsbesøg. 
Hvornår?: d. 8. april kl 06.00-10. april kl. 20
Hvor?: Et sted i det mørke Jylland

Tegnet af: Emma Ersbøll Christoffersen, Naturressourcer 1. år


