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medlem af FN’s Interessegrupper, samt fore-
ningen CALIS der er genopstået af asken og 
klar til at åbne armene for FN’s medlemmer.  
Hjertelig velkommen til begge foreninger - vi 
ser frem til at lære jer meget bedre at kende. 

Til slut er det jo også i denne tid at de kom-
mende Rusvejledere har været på RIK, og 
måske er blevet lidt klogere på hvad det nu 
egentlig indebærer at gøre sig i de kredse. Så 
hvad dét går ud på og meget mere kan du 
læse i løbet af de næste små 13 sider. 

Her fra redaktionen siger vi god fornøjelse 
og held og lykke med studierne derude! 

Tovholder 
Sarah Harder Bonde

På trods af en forårsdag der var bedre plac-
eret i December måned - ja for ikke at tale 
om Januar og Februar - så har FN’s Nyt’s 
andet blad trodset kulden og stormen, og er 
nu ankommet til destinationen! 

I denne udgave præger både politik og fød-
selsdage dagsordenen. For nogen gange er 
det der med at blive enige bare lidt svært. 
Samtidig kan dette dog måske stadig være 
lidt svært at forstå. Derfor forsøger vi i 
dette blad, at agere mellemmand til vores 
medlemmer, og lader JA forklare situationen 
som de ser den. 
I tråd med dette faglige indslag, er der med 
blad nr. 2 også kommet et nyt fast indslag fra 
FN’s bestyrelse. Med titlen “Bestyrelsen siden 
sidst”, er det meningen at denne artikel skal 
synliggøre og belyse hvad det er bestyrrelsen 
egentlig går og laver. For I kan faktisk bruge 
os til lidt mere end bare at søge støtte hos!

Vi byder også velkommen til den knap så 
nye organisation IFSA, men som er et nyt 

Leder - Nye interessegrupper 
- af Sarah Harder Bonde, Tovholder 
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har en direkte effekt på dit studiemiljø, samt 
kvalitet af din undervisning. 

Siden det sidste FNs nyt, har også #Metoo 
bølgen ramt Københavns Universitet. Det er 
utroligt vigtigt at anderkende de historier vi 
har hørt, og jeg vil gerne personligt opfordre 
til, at vi på Frederiksberg campus respekterer 
hinanden og vores grænser, både mellem 
undervisere og studerende, men også os stu-
derende imellem. Husk på at hvad du måske 
ser som sjovt og uskyldigt, kan virke stødene 
for andre – Lad os respektere og passe bedre 
på hinanden. 

På et mindre alvorligt emne, har Universitet 
nu nedlagt institutrådene, og FN er allerede 
i kontakt med PLEN, om det fremtidige sa-
marbejde, hor der er fælles forståelse for 
vigtigheden for de studerendes indflydelse på 
instituttet. Jeg forventer at vi også snart vil 
høre fra de andre institutter. 

Til slut skal der lyde et stort tillykke til alle JØ 
studerende, tidligere som nuværende, 2018 er 
nemlig året hvor JØ uddannelsen fylder 25 år! 
Hip Hip Hurra! 

Vi ses til Galla! 

Emil Dalsgaard Hansen
Stud. Agro 
Formand FN

Kære FN-medlemmer! 

Nu begynder foråret, på trods af den biddene 
kulde, går vi mod varmere og lysere dage! 
Siden det sidste FNs Nyt, er der sket en række 
begivenheder, som jeg her vil give mit syn på. 

En af de helt store politiske sager her hjemme 
for tiden, er overenskomstforhandlingerne 
for de offen-
tlige og statslige 
ansatte. Det har 
desværre ikke 
lykkedes mod-
erniseringsstyrelsen og 
fagforeningerne at nå 
til enighed, og derfor 
står vi foran en potentiel 
storkonflikt. Sagen har trukket stor opmærk-
somhed i de danske medier, men kan dog 
stadig virke fjern når man nu er studerende på 
universitetet. Men storkonflikten, kan reelt få 
stor indflydelse på din vejrdag her i de kom-
mende måneder. Såfremt det ikke lykkes at få 
en aftale i hus, kan det betyde at de ansatte på 
universitetet gå i strejke, dette vil sige at po-
tentielt al undervisning risikeres aflyst indtil 
en aftale indgås, og det kan også betyde at din 
Bachelor/kandidat vejleder ikke er tilgængelig 
i en periode. Senere i dette nyhedsblad, vil der 
komme et fakta ark fra JA, hvor de beskriver 
deres standpunkt til Overenskomst forhan-
dlingerne, og hvilke betydninger det har for 
dig i dag, men også hvis du i fremtiden kunne 
se dig selv ansat i det offentlige eller stat-
slige. Jeg håber I vil vise jeres forståelse for de 
ansatte på universitetet, såfremt de går i stre-
jke. Ordentlig løn er fundamentet for at have 
den mest kvalificerede arbejdskraft, hvilket 

FORMANDENS BERETNING 

Jeg håber I vil vise 
jeres forståelse for 
de ansatte på uni-
versitetet, såfremt 
de går i strejke. 

“

- af Emil Daalsgaard Hansen, Formand FN 

Politik på universitets-
niveau 
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SCIENCE-rådet om diverse forbedringer på 
campus samt øget adgang til andre campus’ 
end blot her på Frederiksberg. 
Husk, at hvis du har ønsker og idéer til 
forbedringer på campus kan du altid sende en 
mail til scshelpdesk@science.ku.dk. Du kan 
selvfølgelig også altid tage fat i et af bestyrels-
ens medlemmer, eller komme til åbent kon-
tor den første tirsdag i hver blok med dine 

idéer og forslag. Så skal vi nok sørge for at din 
stemme bliver hørt. 
Som noget nyt det på KU blevet besluttet at 
nedlægge alle Institutrådene. På baggrund af 
dette har formanden for FN har været til møde 
med PLEN, for at få etableret et bedre samar-
bejde mellem de faglige foreninger og PLEN 
når nu Institutrådene forsvinder. Her blev det 
bl.a. aftalt, at PLEN og de faglige foreninger, 
hvor FN er repræsenteret, holder to fastlagte 
møder om året, hvor diverse problemstillinger 
kan tages op. Derudover kan der altid ind-
kaldes til møder efter behov. FN arbejder også 
på at få nedsat en forretningsorden som sikrer 
de studerenes indflydelse når der holdes møde 
med PLEN.

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

Dette sikrer især, at hele bestyrelsen er 
bekendt med alle områder af FN’s arbejde. Der 
behandles også ansøgninger til økonomisk 
støtte til bl.a. interessegrupperne for diverse 
arrangementer som f.eks. Svinekongressen og 
Plantekongressen, men også arrangementer af 
mere intim karakter, hvis altså fagligheden er i 
fokus.
Desuden arbejdes der konstant med at 
forbedre vilkårene for de studerende. I dette 
arbejdsår lykkedes det bl.a. at skaffe 20 % rabat 
på et årskort til Københavns Zoo for FN’s 
medlemmer, som kunne købes over hjemmes-
iden i en begrænset periode.
Bestyrelsen arbejder også tæt sammen med 

BESTYRELSEN SIDEN SIDST
- af Caroline Juelsholdt - redigeret af Sarah Harder Bonde, 
Tovholder 

Som megafon for FN er FN’s Nyt med til 
at synliggøre hvad bestyrelsen i FN egen-
tlig går og laver. Som noget nyt starter 
vi dermed dette faste indlæg som skal 
opdatere vores medlemmer på 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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du måske gerne vil læse det faktiske møderef-
erat – kan det altid findes på FN’s hjemmeside 
naturstud.dk. Her findes der også information 
om interessegrupper, ansøgningsskema for 
økonomisk støtte, gamle FN’s Nyt-blade og 
meget meget mere!

Maj fest ved FNIS (FN’s Interessante Selskab)
Lige nu er det koldt og vådt udenfor. MEEEN 
om kun ganske kort tid er det forår og DET 
skal fejres. Fredag den 4. maj afholder FNIS 
den årlige Majfest og der vil være musik, bil-
lige øl, pølser og højt humør. Traditionen tro 
vil der være ’have-spils’ turneringer og mu-
lighed for at deltage i den årlige ØLympiade, 
som BISS afholder samme dag!

Vi sørger for at bestille ’godt vejr’ til dagen, 
så tag din studiekammerat under armen og 
join os på plænen til en aften fyldt med hygge, 
sjove spil, og en masse øl. Det er gratis at delt-
age og det eneste I skal have med er jeres gode 
humør og små penge til billig bar og pølser. 
Vi glæder os mega meget til at se jer! 

FN og JA arbejder 
som sædvanligt tæt 
sammen. JA har som 
noget nyt i år do-
neret kitler til FN’s 
medlemmer, hvilket 
de vil fortsætte 
næste år. Ydermere 
starter JA et event 
team op bestående 

af studerende kaldet JA EventTeam. Dette er 
tiltænkt som et hold af aktive studerende der 
hjælper til med praktiske og tekniske opgaver 
til diverse JA-events. Til gengæld får de stu-
derende en række fordele såsom en årlig mid-
dag med mulighed for at netværke, en årlig 
opstartsworkshop med spændende oplæg om 
relevante emner samt en anbefaling fra JA’s 
formand eller direktør. Der blev holdt info-
møde om dette d. 28/2-2018. Se mere på JA’s 
Facebook-side.

En af bestyrelsens vigtige målsætninger er bl.a. 
at forbedre kommunikation mellem FN og de 
studerende. Dette forsøges bl.a. løst via aktiv 
brug af Facebook samt forskellige interesseg-
ruppers ”take-over” af Instagram, så husk at 
følge med på begge platforme! Der er tit og 
ofte spændende nyt!

FN står som du nok ved for Foreningen af 
Naturressourcestuderende, og er altså en 
forening af studerende, men også for studer-
ende. De er altid klar til at hjælpe. Så hvis 
du oplever udfordringer af den ene eller den 
anden størrelse, som du måske ikke helt ved 
hvad du skal gøre med så send meget gerne en 
mail direkte til bestyrelsen på fn@naturstud.
dk, så skal du nok blive hørt. 

Hvis dette indlæg har vakt din interesse, og 

BESTYRELSEN SIDEN SIDST 

FAKTABOKS

Hvem: FN’s Bestyrelse bestående af 13 
medlemmer 

Hvad: .. kan vi? En hel masse! Alt fra at 
have fingrene med i diverse faglige udvalg 
på universitetet til at støtte til sociale og 
faglie arrangementer. 

Hvor: Rådet (Overfor A-vejs garderobe), 
Dyrlægevej 9, 
1870 Frederiksberg

- af Caroline Juelsholdt - redigeret af Sarah Harder Bonde, 
Tovholder 



7

Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

tigelse som økonomistuderende. For hvem skal 
finansiere? Hvorfor og hvordan påvirker det i 
øvrigt svineavler Jessen? Og hvilken indflydelse 
får det på eksporten til Kina? Det kan være 
svært at finde svar på i en glaskolbe.
Hvis disse spørgsmål får hjertet til at banke dybt 
i dit økonom-bryst, så læg vejen forbi nogle af 
vores arrangementer i Økonomigruppen. Vi har 
blandt andet tidligere kunne mønstre besøg i 

udenrigsministeriet, quizzer på A-vej og sågar 
en studietur til Bruxelles. Alt i alt, en blanding 
af både faglige og sociale arrangementer, for alle 
med bare en μ mere interesse i økonomi end hr. 
og fru hakkebøf normalt kan præstere.

Resten af studieåret 17/18 er der et SAS-kursus, 
en påskefrokost og en 25-årsjubilæumsfest, 
for uddannelsen som Jordbrugsøkonom, i 
støbeskeen. Så kom glad – der er generelle li-
gevægtsmodeller, velfærd, interne renter (og ja, 
som regel kage) på dagsordenen!

Synes du også, at nyttefunktioner, TTIP og 
Kuznets kurven er mere spændende end Botani-
sk have på en sommerrig søndag? Synes du sam-
tidig, at kitler er sidste års mode, og kadaveret 
fra en død hest er en anelse besynderligt foran 
væksthuset? – Ja, så ved du, at man af og til kan 
føle sig en smule malplaceret som økonomiin-
teresseret på SCIENCE.

Men frygt ej – der er andre som dig der-
ude. Der er rent faktisk så mange af os, at 
vi har samlet os i en interesseorganisation 
under FN, i noget så opfindsomt som 
”Økonomigruppen”. I Økonomigruppen 
opfatter vi ofte os selv som de dagligda-
gsklædte studerende, der prøver at finde 
sin plads i en noget større gruppe af kit-
telklædte studerende. 

Som økonomiinteresserede, forestiller 
vi os fordomsfuldt, at denne ret så store 
gruppe af kittelklædte studerende, kaster 
om sig med kulørte kolber og parterede 
smågrise. Derudover bruger de pauserne 
i Oasen på at klone en høne, for derefter 
at gensplejse denne med et æble fra kan-
tinen. 
Måske hører det et helt andet fakultet til, 
og måske drejer det sig i virkeligheden 
kun om meget få hvide kitler, samt en 
enkel pipette indholdene en noget tvivl-
som væske. Personligt har jeg dog lidt for ofte en 
forestilling om, at der fortsat venter mig glaskol-
ber og eksplosioner om hvert hjørne, samt en 
snarlig publikation om en vis høne, der lægger 
mere end blot en af ingredienser til mormors 
æbletærte.
Måske er misundelse bare en grim ting. De kit-
telklædte kan redde verden fra global opvarmn-
ing, sikre biodiversiteten i Skjern å, eller sågar 
udrydde en livstruende sygdom i ny og næ. 
Men indtil de kittelklædte finder en løsning på 
knappe ressourcer, så har vi vel nok vores beret-

ØKONOMIGRUPPEN BERETTER
- af Julie Skovgaard Hansen - redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder 
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fartsdagene. Rygtet siger den går et lille smut 
til udlandet. Mere information følger. 

d. 19-21.5: Forårstur, Jord i Udvikling: Turen i 
år går til UNESCO-området Møn. De endelige 
planer for landbrugsbesøgene er ikke fastlagt 
endnu, og arrangørerne er åbne for inputs, så 
hvis du har en god idé – så find endelig grup-
pen på Facebook og skriv til arrangørerne.  

Det var bare et lille udpluk af nogle af de få 
events som grupperne arrangerer fortiden. 
Lige for at opsummere så er det disse inter-
essegrupper som findes i FN: 

Husdyrbrugsgruppen 
FN’s Interessant Selskab (FNIS)
International Forestry Student’s Association 
(IFSA)
Jord I Udvikling (JiU)
Miljø og Udvikling (MiU)
Natur- og Samfundsgruppen (NogS)
Planteavlsgruppen 
Økonomigruppen

Alle grupperne kan findes på Facebook, så 
hvis der er nogle der lyder interessant, så tjek 
dem endelig ud. 

Vores dejlige interessegrupper har altid gang i 
en hel masse på campus, derfor få I her en over-
sigt over de forskellige gruppers arrangementer 
i dette lille skriv. Husk at melde jer til, hvis der 
var noget der kunne have interesse!

d. 10.3: ”Galla in Wonderland”, FN, FB, FLS og 
FEF: Alle de faglige foreninger har gået sam-
men for at skabe en perfekt gallaaften! Alle må 
deltage, medlemmer som ikke-medlemmer og 
der er både Les Lanciers og kolde drikkevarer 
til langt ud på natten! 

d. 13.3: Virksomhedsbesøg, Husdyrsgruppen: 
Virksomheden Christian Hansen besøges, 
som er en stor og verdensomspændende virk-
somhed, der fremstiller fødevareingredienser. 

d. 14.4: Dansk Agronombal, Foreningerne: 
Denne lørdag i April er Frederiksberg Campus 
så heldige at være vært for det årlige agronom-
bal. Agronomer fra hele landet samles og 
hylder den branche vi alle befinder os i. Så 
hold øje med FN’s og JA’s facebook-sider når 
datoen nærmer sig. Det plejer ikke at gå ke-
deligt for sig.

d. 18-20.4: Jyllandstur, Husdyrsgruppen: sæt 
et stort X i kalenderen! Husdyrsgruppen har 
lavet en sublim tur til Jylland. Turen består 
blandt andet af et besøg på SEGES, Geder, 
bowling og en lille én i Jomfru Ane Gade. En 
lækker og unik mulighed for at besøge det 
Nordjyske.

Ca. d. 11.5 - ?: Forårstur, Planteavlsgruppen: 
Planteavlsgruppen holder altid en forårstur. 
Jeg har forhørt mig lidt hos arrangørerne og 
turen kommer nok til at ligge i Kristi Himmel-

UPCOMING EVENTS HOS 
INTERESSEGRUPPERNE 
- af Sigrid Nikoline Nerlov - redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder 
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1. Hurtigste slangetid?: 0-100 på møg hidsig 
vis.

2. Yndlings labgrej?: Helt klart sikkerhedsbrill-
erne (selvfølgelig de hurtigste på markedet.) 

3. Hvilket grundstof er det frækkeste?: Neon, 
der er ikke noget frækkere end det røde neon-
rør som oplyser mit værelse. 

4. Hvordan ser din drømmekittel ud?: Lårkort 
i gennemsigtigt læder med regnbuefarvede 
frynser.

5. Hvad skal der til før en FN’er kan score dig?: 
Hun skal kunne de 20 første grundstoffer og vi 
skal have samme styrke som en kovalent bind-
ing. 

6. Bedste drink på A-vej?: Uha den er svær 
.. Sambuca eller Odense Classic - det er jo 
vigtigt at støtte op om det lokale. 

7. Titrering på første date - go eller no-go?: Helt 
sikkert go! Den virker ihvertfald altid for mig. 
Hun skal dog have det fint med at notere og 
holde nallerne fra min burette. 

8. Hvilken sygdom vil du allerhelst kunne 
kurere?: Tømmermænd (Vi er her i FN’s Nyt 
forresten vilde med denne udtalelse!) 

9. Hvad er dit yndlings enzym?: Det må være 
dem som nedbryder alkohol - mere specifikt 
alkoholdehydrogenase.

SIDE 9 BIOTEKKER
- af Sigrid Nikoline Nerlov - redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder 

Sejer Tobiassen
Vi har i denne udgave af FN’s 
nyt fornøjelsen at præsentere 
Sejer Tobiassen. Sejer læser bi-
ologi-bioteknologi på første år, 
og vi har selvfølgelig stillet ham 
de 9 famøse spørgsmål, så her 
kommer de: 
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Vi har sagt nej, 
FORDI: 

> Krisen er forbi. 
Vi har allerede 
i tre omgange 
– overenskom-
sterne i 2011, 2013 og 2015 – taget 
medansvar og holdt for lønmæssigt, 
samtidig med, at vi har oplevet et 
stigende arbejdspres og besparelser.
 
> Den økonomiske fremgang skal 
også kunne mærkes blandt dem, der 
arbejder i det offentlige. 

> Den betalte spisepause er en ove-
renskomstrettighed, der ikke kan 
røres ved! Hvis arbejdsgiverne øn-
sker ændringer i vores vilkår, må de 
tage det op ved overenskomstbor-
det.

> Vi vil have sikkerhed for, at ar-
bejdstiden på 37 timer ugentligt 
består.

Forhandlingerne om de offentlige 
overenskomster er brudt sammen. 
Der er varslet konflikt fra den 4. 
april. 

Forud havde JA og de øvrige fag-
foreninger arbejdet benhårdt på, 
at få Finansministeriet til at imøde-
komme fagforeningernes centrale 
krav.
 
1.   At sikre medlemmernes realløn 
og 
2.   At få arbejdsgiverne til at anerk-
ende retten til betalt spisepause. 

Men Finansministeriet vil ikke give 
lønstigninger, der opvejer prisud-
viklingen, hvilket reelt vil gøre offen-
tligt ansatte fattigere og fattigere. 

Og Finansministeriet forbeholder sig 
ret til at fjerne den betalte frokost-
pause og dermed med et snuptag 
sætte arbejdstiden op med 2½ time 
om ugen. 

Det kan vi ikke være med til.

DERFOR ER VI I KONFLIKT - JA
- redigeret af Sarah Harder Bonde, Tovholder 

Hvad betyder det for dig som studerende
Det kan det betyde at ansatte på Universiteterne går i strejke, el-
ler at de bliver lockoutet af deres arbejdsgiver, som er Staten. 
Det handler også om at sikre dine løn og arbejdsvilkår i frem-
tiden. For eksempel betyder en forskel på 1,5 % af en måned-
sløn på 40.000 kr. i 40 år en forskel på kr. 288.000 kr. 

Vi ønsker ikke en storkonflikt, men i den nuværende situation står alle 
offentligt ansatte sammen om at sikre ordentlige rammer og vilkår. 

#deterikkeOK
JA • Peter Bangs Vej 30 • 2000 Frederiksberg • Tlf. +45 33 21 28 00 • www.ja.dk 
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sundhedsfare, såvel som hvordan man går fra 
identifikation til håndtering hurtigst muligt 
efter, at have identificeret en mulig fremtidig 
epidemi. 

Symposiet er et heldags arrangement med 
morgenmad, frokost, en introspeaker og 5-6 
foredrag, med et deltagergebyr på kun 50 kr.

Hvor ofte mødes vi?
De første møder afholdes i efteråret, hvor de 
første forberedelser starter op. Herefter af-
holdes møderne ca. en gang månedligt, alt 
efter hvordan det passer de fleste - da vi alle er 
studerende og kommer fra forskellige uddan-
nelser, kræver det en god omgang afstemning 
for at få det hele til at gå op.

Hvem er vi?
CALIS er en forkortelse for Collaborative As-
sociation of Life Science Students. Foreningen 
er grundlagt af medicin og veterinærmedicin 
studerende i 2012, men desværre stoppede 
foreningen sit arbejde allerede i 2013, da de 
daværende bestyrelsesmedlemmer færdig-
gjorde deres studier. I 2016 genopstod fore-
ningen med en ny bestyrelse bestående af 
studerende fra biologi, farmaci, medicin og 
veterinærmedicin.  

Hvad laver vi?
Vi er en studenterforening, som årligt organ-
iserer et symposium for SUND og SCEINCE 
studerende fra alle hjørner af Københavns 
Universitet og DTU. 
Organiseringen af symposiet består i valg 
af emne, kontakt til mulige oplægsholdere, 
søgning af sponsorater, design af årets logo og 
plakater og meget mere. 
Til symposiet kan studerende inspireres af 
tværfaglig forskning i biologi og medicin. 
Emner som tidligere er blevet præsenteret ved 
symposiet er: Parasitology, Animal Models, 
Zoonoses, Antibiotic Resistance and Neglect-
ed Tropical Diseases (NTD’s). 

D. 12 maj 2018 afholdes det fjerde CALIS 
symposium hvis formål er, at sammenligne 
forskellige epidemier. Mere præcist, at sam-
menligne epidemier i udviklingslande med 
epidemier i industrilande. Der vil blive 
fokuseret på rabies som et eksempel på en 
U-lands epidemi og på fedme som en I-lands 
epidemi. Desuden præsenteres hvordan, man 
overhovedet identificerer en mulig epidemisk 

CALIS - HAR DU HØRT OM 
OS? 
- af Stine Rebekka Dalmo og Mika Friis, medlemmer af 
CALIS organiserende komite - redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder 

symposium, (gr. sympo-
sion drikkelag, af sym- + posis 
drikken (af pinein at drikke); 
Symposion er titel på den 
græske filosof Platons (427-
347 f.kr.) tanker (i dialogform) 
om skønhed i tilværelsen, 
sammenkomst, møde el. kon-
ference, hvor et bestemt viden-
skabeligt emne diskuteres og 
søges belyst fra alle synsvin-
kler. 
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Hvad får du ud af at være en del af CALIS?
Det ser godt ud på CV’et. 
Mulighed for networking. 
Indsigt i hvordan man får et projekt op at stå. 
Det er pisse hyggeligt og der er stort set altid 
kage!

At være en del af CALIS, giver en helt særlig 
mulighed for at få nogle emner eller problem-
stillinger man er passioneret for, sat i fokus. 

Så giv os et like på facebook, og hold dig opda-
teret på hvornår vores næste møde er. 
Du er altid velkommen, uanset studieretning!

Hvorfor vil vi gerne have dig?
I CALIS værdsætter vi den forskellighed, som 
repræsenteres ved vores spektrum af faglige 
baggrunde og vi ønsker kun at diversiteten 
bliver større! Med andre ord mangler vi SCI-
ENCE studerende! Lige pt. er vi studerende fra 
medicin, veterinærmedicin og farmakologi. 
Med studerende fra flere forskellige uddannel-
ser, vil vi kunne belyse emnerne bedre, hvilket 
i sidste ende kommer til at give et symposium, 
der kan række længere og bredere. 

CALIS - HAR DU HØRT OM 
OS? 
- afStine Rebekka Dalmo og Mika Friis, medlemmer af 
CALIS organiserende komite - redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder 
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IFSA provides a non-formal learning environment 
for students, granting opportunities to develop new 
skills and to discover new environments. 
Students from across the globe meet together for 
international events throughout the year, such as 
the IFSA Symposium and the Regional Meeting. 
These events include two weeks of excursions out 
into nature and learning about forests of the world, 
all while having fun with students from across the 
globe. In 2018 we will see our members jump into 
adventures in Portugal, Slovenia, Slovakia and 
Mexico!

Through our far-reaching network, we hope to 
encourage and enable motivated individuals by en-
gaging them in student 
meetings and scientific 
debates. 
We aim to give a voice 
to the youth and al-
low them to shape the 
decision-making pro-
cesses in international 
forest and environmental policy. 
We want to collaborate, to learn and to cooperate in 
order to broaden knowledge and understanding to 
achieve a sustainable future for our forest, and have 
fun with our IFSA family!

IFSA Local Committee – Denmark

More information available at: 
Webpage: www.ifsa.net
Find us on Facebook: IFSA - International Forestry 
Students’ Organization and IFSA-DK
Contact us at: ifsadenmark@gmail.com

The International Forestry Students’ Organization 
is a global student organization, involving around 
10,000 students from 43 different countries across 
the world, including Denmark.  
Our local committee, LC Copenhagen, gathers 
together students from different backgrounds, or-
ganizing excursions, seminars, film screenings and 
workshops in order to enhance our knowledge and 
look beyond our own scientific horizon.  

We also engage in political aspect of the global 
forestry and strongly advocate for the protection of 
forests, thus promoting IFSA’s vision of a “a world 
that appreciate forests”. IFSA is a global network of 
students and individuals with a passion for forestry 
and environmental advocacy. Not only does IFSA 
provide a platform for the next generation of lead-
ers in the world of forestry to connect, interact, and 
collaborate with international partner organisations 
(e.g. FAO, ITTO, EFI, IUFRO), it also serves as a 
family of environmentally motivated individuals.

LC Copenhagen sends delegates to represent the 
organisation at high-profile international confer-
ences such as the Conference of Parties (COP) and 
the Global Landscapes Forum. 
This gives students the opportunity to have their 
voices heard on global platforms, therefore repre-
senting the interests of the youth at the highest level.

IFSA - THE NEWEST 
BRANCH ON THE TRUNK 
- af Caroline Juelsholdt - redigeret af Sarah Harder Bonde, 
Tovholder 

We have offered our newest interest-group 
member IFSA, to tell them a little bit about 
themselves. Please enjoy.
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Udover arbejdsholdet man får tildelt, skal man som 
RIKvejleder også have nogle ansvarsposter til at få RIK 
stablet på benene. Jeg stod for morgengymnastik sam-
men med tre andre RIKvejledere. Morgengymnastik-
holdet står for at lave morgengymnastik hver morgen 
(dette foregår udendørs), samt vække alle RIKerne. Ofte 
består det af nogle lege og danse, som også kan bruges på 
rustur. Det er dejligt at starte morgenen ud med frisk luft 
og lidt motion, så man er klar til dagens modulundervis-
ning.

Den faglige del
På RIK lærer RIKerne hvordan man bliver en god ve-
jleder og det indebærer bl.a. at man kan håndtere forskel-
lige situationer på f.eks. rusturen. Hver dag får RIKerne 
undervisning i moduler af RIKvejlederne i form af oplæg, 
cases, gode råd og personlige erfaringer fra RIKvejled-
erne. De deltager aktivt i modulerne og bliver søndag 
formiddag testet i alt hvad de har lært på RIK. Testen skal 
bestås for at de kan blive rusvejledere. Meget af det der 
undervises i kan også bruges udover rustursrelaterede 
ting, og er essentielle elementer til hverdagens kommuni-
kation med andre mennesker.

Den sociale del
Om aftenen har RIKvejlederne arrangeret 
forskellige sociale events og lege. Det er forskel-
ligt fra dag til dag om man er sammen med sit 
sovehold eller arbejdshold. Som rusvejleder er 
det vigtigt at kunne være social og inddrage de 
nye studerende i et fællesskab. Derfor er den 
sociale del mindst ligeså vigtig som den faglige 
del på RIK. Lege og danse indlæres på RIK som 
kan bruges på rusturene og til fester. 

RIK er et helt særligt kursus, hvor man lærer en 
masse spændende ting og en masse nye men-
nesker at kende. Jeg kan kun anbefale at være 
RIKvejleder og være rusvejleder, så man kan 
opleve RIK. Det giver rig mulighed for at lære 

folk fra hele campus at kende – det er så hyggeligt at gå 
ned ad vandrehallen og møde kendte ansigter blandt de 
ellers travle og flittige studerende.

Helena Sato aka Namnam (Ruskontakt for FN og RIK-
vejleder 2018)

RIK er et kursus der afholdes 
hvert år i februar måned for 
alle førstegangs rusvejledere på 
Frederiksberg Campus. RIK står 
for RusInstruktørKursus og er 
et kursus med både faglige og 
sociale elementer. På campus 
går de forskellige foreninger og 
institutter meget op i, at de nye 
studerende får en god start på 
studiet. Dette er rusvejlederne 

med til at sørger for i form af sociale arrangementer og 
ture (heriblandt rusturene) og ved at hjælpe og guide 
dem igennem deres første tid på studiet. For at man 
bliver en god rusvejleder, kræver det at man har gennem-
ført og bestået RIK. Gamle og erfarende rusvejledere står 
for ”uddannelsen” af de nye rusvejledere og kaldes for 
RIKvejledere på RIK. 

RIK løber over tre dage fra fredag morgen til og med 
søndag eftermiddag. Alle kører samlet i bus til Helsingør 
Ferieby, hvor man bor i små hyggelige hytter. Vi har 
stort set altid hele Feriebyen for os selv, hvilket skaber 
en fantastisk stemning og følelse af at vi bare er en stor 
familie der bor i en lille by. RIKerne (de nye rusvejledere) 
fordeles ud på to forskellige hold – et sovehold og et 
arbejdshold, hvor de er blandet på kryds og tværs af 
studieretninger. 

I år var jeg selv RIKve-
jleder for første gang, hvilket 
betød at jeg ikke selv havde 
holdt oplæggene før, men 
blot hørt dem sidste år fra 
mine RIKvejledere. Mine 
medvejledere bestod af to 
andre fra Campus, hvor 
den ene havde været RIKve-
jleder før og den anden var 
førstegangs RIKvejleder lige-
som jeg selv var. Vi havde 
også en ambassadør med på 
mit arbejdshold. En ambas-
sadør er en rusvejleder fra 
enten RUC eller DTU, som kommer med på vores RIK, 
for at få input og/eller selv komme med egne erfaringer 
fra deres tilsvarende RIK. Mit arbejdsholds RIKere var 
utroligt søde og engagerede, hvilket gjorde min tid som 
førstegangs RIKvejleder fantastisk. 

RIK 2018 
- af Helena Sato- redigeret af Sarah Harder Bonde, Tov-
holder 
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Det er en fantastisk aften, hvor man kan få lov 
til at lukke de tunge bøger og hygge sig med 
sine studiekammerater iført sit fineste puds. 

I år afholdes Gallafesten den 10. Marts 2018 
fra kl.18.00-04.00 i Marmorhallen. Jeg glæder 
mig til at se alle vores FN medlemmer samt 
alle andre fra Campus.

Helena Sato (Medlem af FN’s bestyrelse og 
Gallaudvalget 2018)

Hvert år afholdes der en Gallafest som FN er 
med til at arrangere, og det sker i samarbejde 
mellem  de andre faglige foreninger FB, FEF 
og FLS på Frederiksberg Campus. Vi er 7 ud-
dannelser ude på Frederiksberg Campus og de 
fire foreninger repræsenterer: Biologi-Biote-
knologi (FB), Fødevarer og Ernæring (FEF), 
Husdyrvidenskab (FN), Jordbrugsøkonomi 
(FN), Landskabsarkitektur (FLS) og Naturres-
sourcer (FN). 

Jeg er selv med i Gallaudvalget 2018, hvor 
jeg er ansvarlig for Musik & Fotografi, samt 
en del af pynte- og barudvalget. Vi har siden 
slutningen af oktober 2017, planlagt et brag af 
en aften for alle vores medlemmer og andre 
studerende på campus. I Gallaudvalget er man 
med til at sætte sit eget præg på årets Gallafest 
og vi har bl.a. valgt temaet ”Alice i Eventyr-
land”. Det indebærer at Marmorhallen, hvor 
festen afholdes, vil være et helt Wonderland 
med massere af eventyrlige figurer, lys, glim-
mer mm. Gallaudvalget nedsættes hvert år i 
midten af oktober og alle der læser én af de 
fem uddannelser, kan melde sig ind i Gallaud-
valget.

Traditionen tro danses der Les Lanciers to 
gange i løbet aftenen. Nogle kender måske 
disse fem danse fra gymnasietiden, hvor der 
ofte bliver danset Les Lanciers til Bal/Gallaf-
ester. Om man har en partner eller ej er helt 
op til den enkelte gæst, men man skal være to 
til at danse Les Lanciers. Inden dansene spiser 
alle middag ved runde borde, hvor der ser-
veres en herlig tre-retters menu. Der er lidt for 
enhver smag og hvis man er vegetar, veganer 
eller har allergier, er der taget hensyn til dette. 

IFSA - THE NEWEST 
BRANCH ON THE TRUNK 
- af Helena Sato - redigeret af Sarah Harder Bonde, Tov-
holder 
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BAGSIDEN 
- af Caroline Thordal Nielsen - redigeret af Sarah Harder 
Bonde, Tovholder

 

Kan du godt lide 
dyr? 

Nej 

Er du hyppig gæst 
i det bitre hjørne? 

Ja 

Kan du lide 
matematik 

Ja 

Jorbrugs økonomi 

Nej 

Husdyrvidenskab 

Nej 

Kan du godt lide 
planter 

Ja 

Har du 'grønne 
fingre'? 

Ja 

Naturressourcer 

Nej 

Bioteknologi 

Nej 

Jordbrugs 
økonomi 

Ja 

Er du god til 
matematik? 

Ja 

Har du en samling 
af udstoppede dyr 

Ja 

Naturresourcer 

Nej 

Synes du 
mikroskoper er 

seje 

Ja 

Bioteknologi 

Nej 

Naturressourcer 

Nej 

Husdyrvidenskab 

Hvis du efter at have studeret på universitetet i nu 6 mdr, 1 år og 6 mdr. 
eller 4 år og 6 mdr... og du endnu ikke er sikker på om du har valgt den 
rigtige uddannelse for dig - så frygt ej! Vi har skabt et overblik over ud-
dannelserne som FN og FB fagner, og lavet et skema med de vigtigste 
spørgsmål du skal stille dig selv, i søgen om en dybere mening med livet. 
God fornøjelse! 


