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SIDE 2

Studenterrådet byder dig velkommen til vores Studiemesse. Igen i år har vi 
samlet en lang række organisationer, virksomheder og foreninger, som sam
men med os vil forsøge at berige din studietid. I dette katalog kan du få et 
over  blik over de mange deltagere på årets messe.

Studenterrådet er din organisation på Aarhus Universitet, og vi arbejder hele 
tiden for at skabe de bedste vilkår for dig som studerende. Studenterrådet er 
dit talerør på universitetet og er repræsenteret på alle universitetets niveauer 
for at sikre de studerende størst mulig indflydelse. Lige fra fagråd til univer
sitetsbestyrelsen kæmper vi for at skaffe dig mere kvalificeret undervisning og 
et bedre studiemiljø. Men vi arbejder også med emner som SU og brugerbeta
ling, og så tilbyder vi dig en række services såsom retshjælp og studierelevan
te kurser. I dette semester har vi særligt fokus på boligsituationen i Aarhus.

Under messen vil du finde os i Aulaen. Jeg håber, at du vil kigge forbi til en 
snak om Studenterrådet og måske høre, hvordan du selv kan blive aktiv og 
gøre en forskel på dit studie og i studiebyen Aarhus.

I Aulaen og udenfor i Solgården, finder du de mange virksomheder og butik
ker, som står klar til at fortælle om deres studentertilbud og rabatter. I den 
til stødende Vandrehal, møder du en lang række frivillige organisationer, partier 
og studenterorganisationer, som vil fortælle dig om, hvad de laver og kan til
byde dig under din studietid.

Hver eftermiddag kan du slappe af i Solgården, hvor der spilles loungemusik, 
og du kan forsyne dig i baren.

Jeg håber, at du får en god oplevelse på vores studiemesse og en endnu 
bedre studiestart.

Formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet
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VELKOMMEN TIL STUDENTERRÅDETS 

STUDIEMESSE 2015

BLIV AKTIV I STUDENTERRÅDET
Som aktiv i Studenterrådet binder du dig ikke til alle aktiviteter. Du kan 
være frivillig til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, frivillig i vores 
retshjælp, studenterpolitisk aktiv og deltage i politiske kampagner. Kort 
sagt er der masser af muligheder, så har du lyst til at høre mere om det at 
være aktiv i Studenterrådet, kan du kontakte Studenterrådets formand på 
formand@sr.au.dk eller på telefon  60 14 57 14.

Sune Koch Rønnow
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Som studerende har vi en hel række 
fælles interesser, som det er nødven
digt at kæmpe for. Derfor arbejder 
Stu denterrådet for at samarbejde 
med og lægge pres på politikere og 
beslutningstagere for at skabe de 
bed ste vilkår for de studerende på 
Aarhus Universitet.

Dit Studenterråd! 
Studenterrådet er en organisation, 
der kæmper for dine rettig heder, 
interesser og for at få løst dine 
pro blemer. Vi holder ofte møder 
med administrationen, ledelsen og 
ministeriet vedrørende problemer på 
universitetet, og hvordan universitetet 
skal indrettes i fremtiden, foruden at 
holde mange arrangementer og ak
tioner for at understrege selvsamme. 
Studenterrådet er de studerendes 
mu lig hed for få indflydelse på deres 
egen hverdag helt nede fra dit fag 
til nationalt og internationalt plan, 
og derfor står vi altid klar til at høre 
om dine problemer og kvaler på 
uni versitetet, men også hvordan du 
synes, vi kan indrette universitetet 
endnu bedre.

Flere studieboliger  
Den samlede mængde af studerende 
i Aarhus vokser og vokser, og i årevis 
har der været enorm uligevægt mel
lem antallet af studerende og antallet 
af nybyggede ungdomsboliger. Hvert 
år til studiestart oplever vi studeren
de, som pendler langdistance i 
månedsvis, sover i biler, på sofaer 
hos velvillige familier eller på gulvet 
hos venner og bekendte.

Studenterrådet arbejder igen i år 
sammen med universitetet, lejerfor
eningen LLO og andre, for at for
bedre de studerendes boligsituation. 
Vi har som målsætning, at rektor 
og borgmester Jacob Bundsgaard 
tæn ker ungdomsboliger ind i deres 
planer for campus, kommunehospi
talsgrunden og byggeriet på havnen.

Studenterrådet var ingen ting uden 
de mange aktive frivillige, der hver 
dag gør et kæmpe stykke arbejde 
ude i fagrådene, i studentermaga
sinet Delfinen, i Studenterrådets 
Retshjælp, i Studenterrådets udvalg 
og kampagner og til vores store 
ar rangementer. At være frivillig i 
Studenterrådet giver netværk og 
værdifuld erfaring med planlægning, 
kommunikation og teamworking.

STUDENTERRADETS 
KERNEOMRÅDER
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Studenterrådet er din organisation på 
Aarhus Universitet. Vi er studerende 
fra alle uddannelsesretninger, og 
gen nem hele din studietid arbejder 
vi for at skabe de bedste studievilkår 
for dig.

Du møder Studenterrådet allerede 
ved studiestart, hvor du modtager 
vores Studenterhåndbog. I denne 
kan du læse alt, der er værd at vide 
som ny studerende. Ved studie
starten møder du også Studenter
rådet på vores Studiemesse samt 
til Danmarks Største Fredagsbar & 
Idrætsdag, hvor du kan lære dine 
med studerende at kende under fest
lige former. Alt dette kan du holde 
styr på med din nye Studiekalender, 
som vi også udgiver i studiestarten.

Studenterrådet byder dig ikke kun 
velkommen til livet som universitets
studerende. Vi sørger også for at 
være til stede gennem hele din 
studie  tid. Studenterrådet er dit talerør 

på universitetet og er repræsenteret 
på alle niveauer – lige fra fagråd 
til universitetetsbestyrelse. Vi taler 
derfor din sag over for dekaner, 
rektor og be  styrelsen, for at sikre 
det bedste studie miljø, professionel 
undervis ning og kvalificerede under
visere. Men vi arbejder også med 
SU, boligforhold, studiemiljø og fors
kning, der alt sammen har indflydelse 
på din hverdag.

I løbet af din studietid kan du des
uden benytte dig af Studenterrådets 
mange gode tilbud. Vi tilbyder studie
relevante kurser, som kan styrke dig 
fagligt, og gratis retshjælp, hvis du får 
brug for juridisk bistand. Derudover 
kan du hver måned læse magasinet 
Delfinen, som du finder rundt på 
uni  ver sitetet, og når du kommer til 
specialet, yder vi bistand i form af en 
gratis specialebog, der giver inspira
tion og tips til det sidste, seje træk, 
inden du står med eksamensbeviset 
i hånden. 

STUDENTERRÅDET 
FØLGER MED HELE VEJEN
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PROGRAM FOR STUDIEMESSEN

MANDAG DEN 31. AUGUST
● Besøg af henholdsvis rektor og prorektor på Aarhus Universitet, 
  Brian Bech Nielsen og Berit Eika
● Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, kigger forbi Studiemessen.                  
  Udover en rundvisning, vil formanden og næstformanden for Studenterrådet    
  ved Aarhus Universitet, Sune Koch Rønnow og Bertil Moesgaard, invitere  
  borgmesteren til en dyst i bordfodbold i Solgården.
  Studenterhus Aarhus afholder PubQuiz – Danmarks måske sværeste quiz!
● Nyvalgt folketingsmedlem og nuværende Uddannelses og Forskningsord 
  fører for SF, Jacob Mark, besøger Studiemessen. 

TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER

● Studenterhus Aarhus afholder nok engang PubQuiz – Danmarks måske  
  sværeste quiz!

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER

● Tidligere Forsvarsminister og borgmester i Aarhus og nuværende medlem af  
  Folketinget for Socialdemokratiet, Nicolai Wammen, vil være at fi nde blandt  
  de mange stande.

● Også på Studiemessens sidste dag kan du nok engang deltage i 
  Studenterhus Aarhus’ PubQuiz – Danmarks måske sværeste quiz!
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VI GIVER FESTEN, DU KØBER ØLLEN

MEDBRAGT ALKOHOL FORBUDT!

Fredag den 11. september kommer der atter liv i Aarhus Universitets smukke univer
sitetspark, når Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Aarhus UniversitetsSport 
inviterer til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Der er endnu en gang lagt op 
til en festlig dag, hvor du dagen lang kan hygge dig sammen med andre studerende fra 
hele Aarhus. Programmet er spækket med forskellige sportsturneringer, det uofi cielle 
danmarksmesterskab i Ølbowling, kolde fadøl og musik leveret af nogle af Danmarks 
bedste livebands lige nu, heriblandt Turboweekend, Scarlet Pleasure, Djämes Braun og 
Hymns from Nineveh.

Alle er velkomne! Der er gratis entre hele dagen og alle kan deltage i sportsturnering
erne. Du kan læse mere om arrangementet og se dagens program på Facebookbegiven
heden: ”Danmarks Største Fredagsbar & Idrætsdag 2015”. Her kan du både kan tilmelde 
dig sportsturneringerne og melde dig som frivillig medhjælper på dagen.

P3 LAGSUS . EMIL STABIL . KEN K.
RASMUS SKØTT . SIMON S. . DJ KEDD

LOUNGE

I løbet af alle tre dage på Studiemessen vil 
der i Solgården være loungeområde, med 
bar og musik. Her har du mulighed for at 
hygge dig med 
dine medstu
derende, spille 
kæmpeskak, 
domino eller 
klodsmajor. 
Du kan også 
låne et bræt
spil i almind
elig størrelse 
i baren. Husk, 
at Studenter
rådet ved Aarhus Universitet giver 
den første øl eller vand.  

FOODMAKER

I år er vi hos Studenterrådet ved Aarhus 
Universitet glade for at kunne præsentere 
FoodMaker. FoodMaker vil være at fi nde i 

deres cykelkøk
ken i Solgården 
i løbet af alle 
Studiemessens 
tre dage.

hygge dig med 

derende, spille 

deres cykelkøk
ken i Solgården 
i løbet af alle 
Studiemessens 
tre dage.

”Food Maker handler om madglæde og fællesskab. 
Vi giver dig mulighed for at udvikle og udbrede dine 
madkundskaber, i et miljø, hvor den løftede pegefi nger om 
sundhed eller ideen om den rigtige måde at gøre tingene på 
er bandlyst. Man får fi ngrene i substansen, spændende inputs 
fra kreative og madglade unge, samt rum til at eksperimentere 
med maden i fællesskab. 
Med andre ord - vi leger med mad!„ 

Nærmere tidspunkter for programmet 
er at fi nde på Facebook: ’Studiemesse 2015’
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MELD DIG IND NU. DET ER GRATIS, MENS DU 

LÆSER, OG BAGEFTER ER VI BILLIGST

Vi hjælper dig med at finde dit næste studiejob. På 

aka.dk finder du studiejob, praktikpladser og kurser, 

der forbereder dig på arbejdslivet efter studiet. Det 

er eksklusivt for medlemmer.

Det er gratis for studerende at være medlem af Aka-

demikernes A-kasse. Melder du dig ind senest 12 

måneder før, du er færdig med din uddannelse, er 

du sikret dagpenge fra dag ét. Så går du ikke glip af 

15.000 kroner.

Akademikernes A-kasse er dedikeret til alle landets 

akademikere - på tværs af faggrænser og geografi - 

og giver dig det bredest mulige fundament at starte 

karrieren på.

VÆLG A-KASSEN, 
DER MATCHER 
DINE AMBITIONER
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ARoS AARHUS KUNSTMUSEUM
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INFORMATION OM ARoS

ARoS27 
ARoS AARHUS KUNSTMUSEUM

Branche
Kunstmuseum

Hovedaktiviteter
Udstillinger

Antal ansatte
-

Omsætning
-

Adresse
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

www.aros.dk

17.700 m2 kunst og oplevelser i 
hjertet af Aarhus
ARoS Aarhus Kunstmuseum er et spek-
takulært billed- og oplevelseshus for 
børn og voksne; en mental servicesta-
tion hvor det nysgerrige menneske kan 
blive både oplyst, behaget og udfordret.

ARoS er med sine 17.700 kvadratmeter 
fordelt over ni etager ét af Nordeuro-
pas største kunstmuseer. På taget af 
museet svæver den dansk/islandske 
kunstner Olafur Eliassons Your rainbow 
panorama, der siden indvielsen i 2011 
er blevet et vartegn ikke alene for mu-
seet men for hele Aarhus.

Kunsten
ARoS byder på 7.000 kvadratmeter 
udstillingsareal, og museet råder over 
landets fineste samling af danske mo-
dernister fra første halvdel af 1900-tallet 
og over verdens største Per Kirkeby- 
samling foruden værker af en række 
fremtrædende, internationale nutids-
kunstnere som Bill Viola, Olafur Elias-
son, Ron Mueck, Pipilotti Rist, Tony 
Oursler, James Turrell, Mona Hatoum, 
Carsten Höller, Gilbert & George.

De 9 Rum er et særligt udstillingsafsnit 
i museets underetage, reserveret til in-
ternational lys-, video- og installations- 
kunst.
Herudover byder ARoS årligt på 
tre-fire store, internationalt orienterede 
særudstillinger samt en række mindre 
udstillinger.

Få fri adgang til ARoS
ARoS tilbyder medlemskab af en række 
klubber målrettet forskellige aldersgrup-
per. ARoS27 er klubben for unge mel-
lem 18-27 år. Med et medlemskab af 
klubben får du fri adgang til museet et 
helt år, og du kan kvit og frit medbringe 
en ledsager* – hver gang. 
Derudover afholdes der ARoS27 
Lounges med DJ, drinks, kunst og 
hygge tre-fire gange årligt, og den før-
ste onsdag i hver måned er der gratis 
kunstforedrag for medlemmer. Endelig 
giver medlemskabet også en række 
rabatter i Art Café, Art Restaurant og i 
ARoS Shop.

* Din ledsager skal være 18-27 år.

Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 10-17, onsdag kl. 10-22, mandag lukket www.aros.dk

ARoS27 LOUNGE 
18. SEPTEMBER  KL. 20-22

1 ÅRS FRI KUNST  10 % RABAT I CAFÉ M.M.
4 LOUNGES  9 ART HOUR KUNSTFOREDRAG

Cla
us

 Ca
rst

en
se

n U
de

n t
ite

l (K
rys

tuf
ek

 – 
eft

er 
Ste

en
 M

øll
er 

Ra
sm

us
se

n),
 20

01



#    |    STUDIEMESSEKATALOG   
          

INFORMATION OM NORDISK FILM BIOGRAFER

NORDISK FILM BIOGRAFER
De studerendes biografer i Aarhus

Nordisk Film Biografer Aarhus C
Skt. Knuds Torv 15
8000 Aarhus C

Åbner alle ugens dage:
Kl. 10.30 

Billetbestilling på:
www.nfbio.dk
Tlf. 70 13 12 11

Nordisk Film Biografer Trøjborg
Tordenskjoldsgade 21
8200  Aarhus N

Åbner alle ugens dage:
Kl. 15.00

Billetbestilling på:
www.nfbio.dk
Tlf. 70 13 12 11

Nordisk Film Biografer Aarhus C
I Nordisk Film Biografer Aarhus C fi nder 
du de nyeste premierefi lm og et bredt 
og varieret fi lmrepertoire. Biografen 
kombinerer teknologi i topklasse med 
personlighed og atmosfære og er kendt 
for sin høje standard og gode service. 
Her fi nder du 9 veludstyrede sale med 
god benplads, kraftig hældning på stole-
rækkerne, væg-til-væg-lærreder og den 
nyeste digitale teknik.
 
Biografen byder desuden på masser af 
særarrangementer, forpremierer og en 
god medlemsklub. Nordisk Film Biografer 
Aarhus C ligger i hjertet af Aarhus, midt 
på Strøget og i nærheden af alle caféer 
og restauranter.

Nordisk Film Biografer Trøjborg
Nordisk Film Biografer Trøjborg har 5 
hyggelige sale, ligger tæt på universitetet 
og byder på de lidt smallere kvalitetsfi lm. 
I Trøjborg mødes det bedste af begge 
verdener; digital teknologi og istandsatte 
biografsale med en intim, personlig og 
hyggelig atmosfære.
 
Biografen har en hyggelig café i foyer’en, 
hvor mange mødes til en kop kaffe og en 
snack inden fi lmen. Busserne 17 og 20 
kører lige til døren
 
Find os på Facebook...
– søg Nordisk Film Biografer Aarhus.

Få BONUS på din biograftur og få hver 10. billet gratis!
I Nordisk Film Biografer kan du melde dig ind i en bonusklub, hvor du optjener point 
på alt, du køber i biografen. Det er helt gratis at være medlem, og pointene kan du 
bruge til at købe biografbilletter, slik, popcorn og meget mere. Faktisk er det sådan, 
at ca. hver 10. billet bliver gratis, når man er bonusmedlem!
 
Som medlem af Nordisk Film Biografer bliver du også inviteret til eksklusive events 
og får først adgang til billetsalg på populære forpremierer. Meld dig ind på nfbio.dk!

GOD FORNØJELSE

RABAT PÅ BILLETTEN  
Spar penge på biografbilletter

2 FOR 1 PÅ KAFFE*

Alle typer kaffe, undtagen iskaffe

*Ved fremvisning af gyldig biografbillet 
 og studiekort.

RABAT PÅ BILLETTEN  
Spar penge på biografbilletter

2 FOR 1 PÅ KAFFE*

Alle typer kaffe, undtagen iskaffe

*Ved fremvisning af gyldig biografbillet 

Nordisk Film Biografer Aarhus C
Skt. Knuds Torv 15 - 8000 Aarhus C 

Nordisk Film Biografer Aarhus C
Gælder i Gælder iGælder i

Nordisk Film Biografer Trøjborg
Tordenskjoldsgade 21 - 8200 Aarhus N 

Læs mere om studierabat 
på NFBIO.DK/aarhus

“EN MUST-TRY 
RABATORDNING”

Marianne, IHA

“ÅRETS 
SOMMERHIT!”

Lars, AU

“INTET MINDRE END ET 
IMPONERENDE TILBUD”
Johanne, ASB



Få den rigtige start på studiet

it kurser i bl.a. excel og photoshop

Kurser i præsentationsteknik og teamwork

rådgivning i fx det gode CV og ansøgning

Juridisk tryghed med kontraktgennemgang  
ved studiejob

som gratis studiemedlem  
i Ca Kan du bl.a. Få:

Bliv gratis studiemedlem i CA  – vi specialiserer os inden for dit fagområde!

Josefine,  
CA-medlem

Læs mere og meld dig ind på www.Ca.dK

Vind 10.000 kr!Tilmeld dig vores  nyhedsbrev og deltag  i konkurrencen på  ca.dk/Vind
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*Tilbuddet gælder studerende, som ikke har haft abonnement inden for de sidste 
seks måneder.

Brug Børsen
 i dit studie
Prøv Danmarks førende erhvervsavis og få adgang til dagens 
nyheder samt en række værktøjer, der kan bidrage til dit 
studie og din fremtid.

Prøv Børsen Premium Digital gratis 
i en måned:* Scan QR-koden, eller bestil 
på borsen.dk/studiemesse eller 33 32 42 42.

Hvad du får adgang til:
 ✔ E-avis og e-magasiner – ugens syv dage 

 ✔ Adgang til alt indhold på borsen.dk via tablet, 
smartphone og pc

 ✔ Årsregnskaber, konjunkturanalyser og virksomhedsfakta

 ✔ Børsen Play – en on-demand nyhedskanal om aktier
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Gratis 
i en 

måned
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Hos Ung Direkte er vi et team af specialister, der rådgiver unge 

og studerende. Du kan møde os i en række videoer, hvor vi for-

tæller om alt fra SU til køb af din første bolig. 

Derudover har vi samlet en pakke til dig, som blandt andet inde-

holder kort, konti og de bedste online-løsninger. Pakken hedder 

Danske Studie, og den koster 0 kr. 

Til 0,- 
Når du går på en SU-berettiget uddannelse, og er mellem  

18 og 32 år, kan du få Danske Studie til 0 kr.

Med Danske Studie får du bl.a.: 

√  Visa/Dankort og/eller et MasterCard Direct*

√  MasterCard Basis*

√  Flere konti

√  Mobilbank, tabletbank og netbank

√  Betaling og overførsel uden gebyr i

 mobilbank, tabletbank og netbank

√  Gebyrfri veksling af rejsevaluta

√  Gebyrfri hævning i alle pengeautomater i Danmark 

Derudover kan du bl.a. også få: 

√  Attraktive priser på forsikringer

√  Attraktive priser på lån og kredit*

√  Specialiseret rådgivning

Ring til os på 45 130 100 – eller se mere på 

danskebank.dk/ungdirekte

*Vi skal vurdere din økonomi, før vi kan tilbyde dig kort, kredit og lån.

Giv din økonomi  
en god studiestart. Til 0,-
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Bank når 
du behøver 

hjælp til 
studiestart
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INFORMATION OM DJURSLANDS BANK

DJURSLANDS BANK

Branche
Finansiel virksomhed

Hovedaktiviteter
Pengeinstitut

Antal ansatte
200

Balance 2014
6.645 mia. kr. 

Adresse
Djurslands Bank A/S
Torvet 5
8500 Grenaa
8630 3055
hovedkontoret@djurslandsbank.dk

Velkommen som kunde i 
Djurslands Bank

I Djurslands Bank har vi plads til nye 
kunder, og vi tager godt imod dig.
Hos os får du en fast rådgiver, som 
kender dig, og som tager imod dig med 
et smil og en personlig hilsen.
 
”Vi tager os god tid til rådgivning og 
sparring, uanset om det drejer sig om 
bilkøb, boligkøb, studieopsparing eller 
andet. Vi er opmærksomme på de skift, 
der sker i unges liv i perioden fra 18–30 
år, og vores rådgivere har specialviden 
om, hvordan du som ung får mest ud 
af din økonomi i denne periode,”  siger 
Jonas Witting, filialchef i Djurslands 
Bank i Aarhus C.
 
Djurslands Bank har i alt 16 afdelinger 
– 6 i Aarhus og 10 på Djursland.

UngBank – videomøder og chat
Endvidere har man i Djurslands Bank 
en særlig afdeling for unge kunder 
fra 18-30 år, nemlig UngBank, der er 
bemandet med rådgivere fra bankens 
16 afdelinger. Der sidder med andre ord 

en rådgiver i hver afdeling med særlig 
viden om unges økonomi.
  
For at øge fleksibiliteten yderligere og 
bevare kontakten med de unge, hvis de 
flytter fra lokalområdet, satser UngBank 
stærkt på online rådgivning. Her er der 
mulighed for videomøder og chat med 
en fast rådgiver fra den lokale bankfilial.

Vi er, hvor du er
Som ung i Aarhus møder du os i mange 
forskellige sammenhænge, f.eks. til 
Kapsejladsen i Universitetsparken og til 
Knæk Cancer Løbet i Aarhus.
 
Banken støtter lokale aktiviteter inden 
for sport, kultur og erhvervsudvikling, 
og vi kan godt lide en anderledes 
markedsføring, hvor vi forlader bank-
lokalerne og bevæger os ud i byens 
gader. 

”Bliv ikke overrasket, hvis du møder os 
en tidlig morgen, hvor vi uddeler rund-
stykker i Mejlgade, eller en eftermiddag 
hvor vi uddeler pizza på Trøjborg,” slut-
ter Jonas Witting.

Vil du have et gavekort 
til Café Ziggy?

Book et møde med Djurslands Bank 
så kvitterer vi med et gavekort 

for to personer til Café Ziggy efter mødet.  

Ring på
8630 3300

Send mail tilungbank@djurslandsbank.dk

Send SMS til 1203 8630 3300



Hvad vil du være, 
når du bliver 

cand.mag. i filosofi 
og historie?

Tekst-
forfatter?

Direktions-
sekretær?

Fremtids-
forsker?

Magistrenes A-kasse og Dansk Magisterforening, 
MA/DM, hjælper dig med at se muligheder. Og vi gør 
værdien af dine kompetencer synlige, så arbejds givere 
kan se muligheder i dig. Et medlemskab i MA/DM giver 
dig også adgang til en lang række faglige og kontante 
fordele, som giver dig større viden og store besparelser. 
Et studiemedlemskab koster kr. 22,- pr. md. 

Meld dig ind på candportalen.dk

Se muligheder
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Hvad vil du være, 
når du  bliver cand. 

scient. i biologi

Råstof- 
projektleder?

Tangforsker?

By og trafik-
planlægger?

Magistrenes A-kasse og Dansk Magisterforening, 
MA/DM, hjælper dig med at se muligheder. Og vi gør 
værdien af dine kompetencer synlige, så arbejds givere 
kan se muligheder i dig. Et medlemskab i MA/DM giver 
dig også adgang til en lang række faglige og kontante 
fordele, som giver dig større viden og store besparelser. 
Et studiemedlemskab koster kr. 22,- pr. md. 

Meld dig ind på candportalen.dk

Se muligheder
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EXPERIENCE THE WORLD WITH EF!

Forbedr dit sprog, skab et 
internationalt netværk, og 
få én på opleveren med EF!

Malene Rønnest tog til LA 
med EF! – Læs et udsnit af 
hendes oplevelser her.

So this weekend has been long but 
wonderful. Memorial Day was today, 
and here in America, everything 
has to be big – of course – so 
memorial was not just celebrated 
today but the whole weekend, and 
there’s probably not a better place 
to celebrate than Hermosa Beach. 
That is for sure one of my most 
favorite places here in Los Angeles. 
The whole beach city was packed 
with people for the Fiesta Hermosa 
Fair. The streets were blocked and 
filled with stands. One part was 
reserved for a food court with a ton 
of different foods to choose from, 
and another part had a stage with 
live music the whole day. 

Monday evening we gathered at the 
Larco Seco Park for a late night bar-
becue. The night was weird though. 
So strange to begin the last week 
here, all in all with mixed feelings 
about everything.

Soon I’ll be on my way home in one 
of British Airways biggest airplanes. 
And I’ll be heartbroken yet ecstatic, 
head over heels to see my family 
and friends on the other side of the 
baggage claim and probably sad 
leaving so many other things here in 
Los Angeles.

I can’t believe it’s been five months 
almost. I can’t believe I’ve been 
gone for that long, half of the year 
has passed. And I can’t believe it’s 
about to be over. I can’t believe any 
of it – and I’m glad I have pictures 
‘cause otherwise I would think that 
all of it was just one big dream. 
I keep telling myself “not to cry 
because it’s over, but smile because 
it happened” 

- Malene Roennest – 

Læs mere på 
efblogbook.wordpress.com

VIND ET  
SPROGKURSUS TIL 
MALTA. BESØG OS  
PÅ STANDEN OG  
TILMELD DIG!

Udlandserfaring giver 
dig et forspring på 

jobmarkedet!

www.ef.com/karriere

KURSUSSTART 
HVER MANDAG 

HELE ÅRET RUNDT!
Forretningsengelsk, 

internships, 
karrierefokus...

EF Education First 
Vester Farimagsgade 1
1606 København V
Tlf: 33127710

KICKSTART DIN KARRIERE 
FØR DEN BEGYNDER



Se med nye øjne

Folkeuniversitetet  
giver studierabat

Folkeuniversitetet  
for studerende Karina Lykke Grand, adjunkt  

i kunsthistorie ved Aarhus  

Universitet, giver nyt perspektiv 

på guldalderkunst

Så mange forskellige forskere  
forelæser på Folkeuniversitetet  
i Aarhus i dette semester.

542
Så mange forelæsningsrækker og 
events finder du på Folkeuniversitetets 
hjemmeside i dette semester.

279

Du er studerende. Du er videbegærlig. Du er nysgerrig. 

Og du kan sætte ny viden ind i en relevant sammen-

hæng. På dit studie er du ved at blive ekspert inden 

for dit område. Men på Folkeuniversitetet kan du blive 

klogere på alle de fag, som du måtte vælge fra, og på de 

interesseområder, som du ikke kan dyrke på dit studie. 

Mød forskerne after hours, uden eksamen og i selskab 

med andre videlystne.

Folkeuniversitetet Aarhus
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Folkeuniversitetet Aarhus



food maker
madglæde

handler om

unge og fællesskaber,       MAKER?

#VILEGERMEDMAD og
VI VIL HAVE DIG MED!

        DU KAN TAGE MED DIG GENNEM HELE LIVET.
Samtidig deler du dine erfaringer og viden 
til glæde for andre. Det er da blæret!

Som Food Maker er der fri leg, men 
du vil være en del af et team, der i 
fællesskab skaber det fedeste projekt, 
der sætter fokus på udviklingen af 
madevner på en ny og kreativ måde.

Har vi pirret din nysgerrighed? 
Kom og mød os og vores cykelkøkken på 
studiemessen, der vil 
danne rammerne 
om legen med mad.
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       MAKER?
Er Du

food
#VI LEGER MED MAD

tjek os ud på  facebook

følg os på
instagram

@foodmakerdk 

 og se mere
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Find over 100 studiejob 
via Jobindex hver dag

Det er nemt og hurtigt at finde et studiejob på 
Jobindex. Vi fungerer ligesom Google og samler og 
sorterer relevante jobopslag ét sted. På denne måde 
får du overblikket over dine jobmuligheder.

JOBINDEX HJÆLPER DIG PÅ VEJ. Du kan benytte
vores e-mail service og få relevante studiejob på 
mailen. Du kan også oprette dig i vores CV-databa-
se og blive headhuntet af en af de hundredevis af 
virksomheder, der bruger Jobindex’ CV-database. 
Hvis du skriver lidt om din studieretning, hvornår 
du dimitterer og dine ønsker for et studiejob eller 
fuldtidsjob, kan du få tilbudt spændende job.

Besøg os på www.jobindex.dk, eller hent vores app,
og find dit drømmejob.

Find over 100 studiejob 
via Jobindex hver dag

Det er nemt og hurtigt at finde et studiejob på 
Jobindex. Vi fungerer ligesom Google og samler og 
sorterer relevante jobopslag ét sted. På denne måde 
får du overblikket over dine jobmuligheder.

JOBINDEX HJÆLPER DIG PÅ VEJ. Du kan benytte
vores e-mail service og få relevante studiejob på 
mailen. Du kan også oprette dig i vores CV-databa-
se og blive headhuntet af en af de hundredevis af 
virksomheder, der bruger Jobindex’ CV-database. 
Hvis du skriver lidt om din studieretning, hvornår 
du dimitterer og dine ønsker for et studiejob eller 
fuldtidsjob, kan du få tilbudt spændende job.

Besøg os på www.jobindex.dk, eller hent vores app,
og find dit drømmejob.



Kender du det, at pengene er slut, før måneden 
er slut?

Så har vi en helt ny app, der kan hjælpe dig.

En måned er lang tid at få pengene til at strække. 
Men i Weekly deler du dine penge til forbrug op i 
uger. Samtidig holder Weekly øje med, hver gang 
du bruger penge, så du altid ved, hvad du har til 
resten af ugen. Holder du dig til din plan, er der 
stadig penge på kontoen sidst på måneden.

I Weekly kan du altid se

 •  hvor mange penge, du har til resten af ugen
 •  hvor mange penge, du har de næste 5 uger
 •  om du har råd, inden du køber noget
 •  hvor meget, du har sparet op

Hent Weekly til din iPhone. Kommer snart til 
Android.

Se mere på weekly.dk 

Få styr på 
pengene med 
Weekly
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er slut?

Så har vi en helt ny app, der kan hjælpe dig.
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du bruger penge, så du altid ved, hvad du har til 
resten af ugen. Holder du dig til din plan, er der 
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I Weekly kan du altid se

 •  hvor mange penge, du har til resten af ugen
 •  hvor mange penge, du har de næste 5 uger
 •  om du har råd, inden du køber noget
 •  hvor meget, du har sparet op

Hent Weekly til din iPhone. Kommer snart til 
Android.

Se mere på weekly.dk 

Få styr på 
pengene med 
Weekly



Vind en weekend for 2
til London, Prag eller Paris
Besøg os på messen og deltag i konkurrencen om en 
ISIC - weekend for 2 i London, Prag eller Paris med 
alt betalt...

ISIC studiekortet giver studerende over hele 
verden mulighed for at bevise deres status som 
studerende og få rabatter og fordele i mere end 
125.000 lokationer i over 130 lande verden over.

Du får rabat hver dag! 
Dit ISIC kort er din adgang til en verden af
studierabatter i Danmark. Få adgang til en masse 
studierabatter med ISIC i Danmark. Med dit eget 
ISIC kort får du adgang til billigere flybilletter, 
nedsat pris på soft- og hardware, rabatter på 
barer, caféer og meget, meget mere.

Hvorfor skal jeg have et
ISIC studiekort?

MØD ISIC-TEAMET PÅ MESSEN

Læs mere på
isicdanmark.dk

Vind en weekend for 2
til London, Prag eller Paris
Besøg os på messen og deltag i konkurrencen om en 
ISIC - weekend for 2 i London, Prag eller Paris med 
alt betalt...
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125.000 lokationer i over 130 lande verden over.
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Dit ISIC kort er din adgang til en verden af
studierabatter i Danmark. Få adgang til en masse 
studierabatter med ISIC i Danmark. Med dit eget 
ISIC kort får du adgang til billigere flybilletter, 
nedsat pris på soft- og hardware, rabatter på 
barer, caféer og meget, meget mere.

Hvorfor skal jeg have et
ISIC studiekort?

MØD ISIC-TEAMET PÅ MESSEN

Læs mere på
isicdanmark.dk
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INFORMATION OM KRIFA 

Krifa 

Branche
Interesseorganisation

Hovedaktiviteter
A-kasse og fagforening

Antal ansatte
Ca. 700

Omsætning
486 mio. kr.

Adresse
Krifa 
Klokhøjen 4
8200 Aarhus N

Som kunde i Krifa får du hjælp og 
inspiration til hele dit arbejdsliv.

Vi vil gerne være din sparringspartner
Du kan regne med os som sparrings-
partner i dit arbejdsliv. Vi er erfarne – og 
har mere end 100 års erfaring og har 
200.000 kunder. Vi er i toppen – som 
Danmarks 4. største fagforening og 
a-kasse.

 
 
 
Du får moderne tilbud
Vi tilbyder dig også en masse mobile og 
elektroniske tilbud såsom podcasts og 
webinarer, der giver dig god arbejdslyst 
og gode kort på hånden i dit arbejdsliv. 

Læs mere på krifa.dk 

Vi giver dig 
god arbejdslyst

Gratis fagforening  
og a-kasse
– under uddannelsen 
 

Få god arbejdslyst på uddannelsen, studiejobbet eller elevpladsen 
Hjælp til at undgå eksamensangst
Fokus på din personlige udvikling
Tjek af løn og ansættelsesforhold
Tilbud på vigtige forsikringer
Mulighed for dagpenge

Se alle fordelene på krifa.dk/studie, eller 
ring til os på 7227 7227 alle hverdage 7-22. 

Tjek krifa.dk/studie

For alle uanset uddannelsesretning



Nogle studerende har mere held i uheld end andre. Køber du en studieforsikring hos os,  
er du så heldig, at du både får indbo, ulykke og rejse i én forsikring. Som studerende har du 

samme dækning som alle andre. Det er kun prisen, der er markant lavere. 

Læs mere på lb.dk/DMstudieekstra eller  
ring 33 48 58 98

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?

– vi passer på dig –

Alle kan komme ud for uheld, men det er ikke alle, der er lige heldigt forsikret. 
Som studerene får du både en indboforsikring inkl. elektronikdækning, en 
ulykkesforsikring og en rejseforsikring, der dækker i hele verden, i én pakke 
hos os. Fra kun 4,50 kr. om dagen. Alligevel er du dækket ind, som om du 
betalte til fuld pris. 

Få Studieforsikring EKSTRA
Du er ekstra heldig på din studieforsikring, når du er medlem af Dansk Magi-
sterforening. Det giver dig nemlig tre kontante fordele og en bedre dækning 
på din studieforsikring. Studieforsikring EKSTRA giver dig tre fordele:

• Bliver cyklen stjålet, er din selvrisiko 0 kr.
• Din ulykkesforsikring dækker hele døgnet rundt.
• Du får et helt års ekstra studierabat, når du er færdiguddannet.

Læs mere på lb.dk/DMstudieekstra eller ring 33 48 58 98

Branche: Forsikring

Hovedaktiviteter: Vi giver vores medlemmer hjælp, når uheldet er ude. Råd-
givning og salg af private forsikringer. 

Antal ansatte: 534

Adresse: Farvergade 17 1463 København K

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?

– vi passer på dig –



Lejernes LO 
- altid på lejernes side

Medlemskab, skriv 
“studiemessekatalog” 
og send ønske om 
indmeldelse pr. mail 
inden 1. oktober.

Du sparer halvdelen 
af  det første halve års 
kontingent - og bliver 
medlem for kun 340 
kr.

71 99 44 14
aarhus@vilejere.dk

Lejernes LO 
- altid på lejernes side

71 99 44 14
aarhus@vilejere.dk

Det at flytte hjemmefra er noget nyt og 
spændende. Det sker af nødvendighed 
eller lyst, - og mange gange et sted de-
rimellem.

Men mange unge får negative oplevelser 
omkring den første lejebolig. Far og mor 
ved ikke nok. Men mange undgår også at 
bruge dem, - og det bliver det ikke bedre 
af.

I lejekontrakterne står der oftest, at 
lejlighederne er nyistandsatte ved indfly-
tning. Det tænker den nye lejer ofte ikke 
på, - men det betyder at der skal betales 
dyrt til istandsættelse, når man senere 
flytter ud.

Der er særlige regler for værelser, der er 
en del af ejers egen bolig.

Et af de vigtigste er, at ejer frit kan opsige 
lejer med en måneds varsel. Derfor er det 
svært at gøre noget, - for man bliver jo let 
opsagt.

Det sker også, at udlejer opfører sig for 
meget som far og mor, der bestemmer. 
Nogen gange være end dem man flyttede 
fra.

Der opstår tit problemer, når flere deler 
en lejlighed, indgår et bofællesskab eller 
lignede.

Kan man stole på hinanden, når man skal 
dele ansvaret?

Hvordan kan man skifte ud i lejemålet?

Husk ved tidsbegrænsning ret til opsigelse 
fra din side.

Fremleje er at leje af en, der selv er lejer. 

Tjek her, om den, der vil fremleje, har lov 
til det. Det kræver nemlig at den der ejer 
bygningen ved besked og ikke forhindrer 
det.

Hvert år ser vi mennesker, der udlejer no-
get, som de slet ikke har ret til at udleje. 

Det kan særligt være et problem ved 
fremleje.

Tjek den der vil udleje, betal aldrig kon-
tant - og hav vidner med dig, når du skal 
aftale noget.

Til slut, et af de bedste råd:

Tænk fraflytning – når du flytter ind

Vi ser eksempler på, at unge kommer til 
at betale 10.000 – 20.000 – 30.000 kr. til 
istandsættelse af lejligheder, som de kun 
har boet i meget kort.

Du skal – medmindre du gerne vil punge 
ud senere – inden der er gået 14 dage 
bevisligt beskrive, hvordan lejligheden 
egentlig ser ud.

Send os en mail. Vi sender gerne en gratis 
vejledning om ind- eller fraflytning.

Hjemmefra, drøm og nødvendighed
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INFORMATION OM LENOVO 

Branche
IT

Hovedaktiviteter
INNOVATION OG SALG AF BÆRBARE

Antal ansatte
57.000

Omsætning
-

Adresse
Lenovo Danmark ApS 

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark
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Omnibus er Aarhus Universitets uafhængige avis for 
studerende og ansatte.
På Studiemessen kan du møde redaktionen og få det 
nyeste nummer af avisen.

 
Omnibus findes i standere rundt om på campus og på 
omnibus.au.dk, hvor du kan tilmelde dig vores 
RSS-feed eller nyhedsbrev.

Følg os også på facebook.com/omnibus.au.dk
eller på twitter.com/OmnibusAU

Læs de tidligere numre på omnibus.au.dk

#6, årgang 2
december 2014
omnibus.au.dkAarhus Universitets avis

dec.
2014

#6Et udvekslingsophold på Aarhus Universitet viste vej ud af krigens rædsler for et 
ungt syrisk ægtepar. En vej belagt med checkpoints, raketnedslag, hellige krigere, 
en for tidlig fødsel og et svigtende it-system.

Som at leve i ild

s. 12-13

Fra 
kaffemøder til 
blokadebøder

Foto: Jesper R
ais

s. 16-19

Da Østjyllands Politi onsdag 
26. november ryddede en 
blokade i Studenternes Hus, 
var det anden gang på to dage, 
at politiet efter anmodning fra 
universitetsledelsen fjernede 
demonstrerende studerende 
fra Aarhus Universitet. 

Læs om en uge med 
aktivistisk studenterpolitik, 
der begyndte med åbne arme 
og kaffemøder og endte med 
bortvisning og blokadebøder.

OMNIBUS 11 dec 2014_FINAL.indd   1 03/12/14   22.18

#2, årgang 3
april 2015

omnibus.au.dkAarhus Universitets avis

s. 4 s. 6-9

Strøm til 
undervisningen

Balladen på BSS

Når fremdriftsreformen træder endeligt i kraft 
fra næste semester, er det slut med at tage 
praktikophold og arbejde, som forlænger din 
samlede studietid. 

Rådet fra studievejledningen, hvis du gerne 
vil i praktik efter sommerferien: Læs din 
studieordning, og begynd at planlægge nu!  

Tema om praktik

apr.
2015

#2

Bastet 
og bundet

En afstemning. Og beskyldninger 
om bestikkelse. Høringsproces om 
institutstruktur er ikke gået stille 
for sig på BSS. 

OMNIBUS 13 apr 2015_FINAL.indd   1 25/03/15   21.26

#3, årgang 3
juni 2015

omnibus.au.dkAarhus Universitets avis

s. 6-9

s. 19 s. 3

Tre ud af fem førsteårsstuderende mødte 
ikke op til reeksamen

Revner og rystelserSpøgelsesstuderende på Arts
Healthbyggeri i Universitetsparken 
20 millioner kroner dyrere end forventet

Fokus på ansvarlig 
forskningspraksis

Nye regler, nyt udvalg og nye rådgivere skal fremme 
ansvarlig forskningspraksis på AU

juni
2015

#3

OMNIBUS 14 juni 2015_FINAL.indd   1 28/05/15   09.32

#1, årgang 3
januar 2015

omnibus.au.dkAarhus Universitets avis

s. 17-19

Ligestilling på AU

Hvor svært kan 
det være, mand?!

s. 8-9 s. 11-13
Mød det første hold
kandidater fra Kina

Institutledere kan inddeles 
i tre arketyper
Kend din leder

Øl er ikke lige 
kinesernes kop te

Hvilken en er din leder?

jan.
2015

#1
Institutleders forklaring 
førte til fagligt møde 

Klinikassistenter 
ført bag lyset?

s. 3

Kvinder har nogle 
gange nogle andre 
vilkår, end vi har 
som mænd i det 
der karrierevejs … 
så sådan er det jo

anonym institutleder i rapporten 
Ligestilling ved Aarhus Universitet: Status og udfordringer

OMNIBUS 12 jan 2015_FINAL.indd   1 28/01/15   20.07

Mød 
redaktionen 
bag din 
uniavis!

Vi vil gerne forstyrres!
Har du en idé til en historie eller en

problematik, som Omnibus bør se på,
så ring eller skriv:

Telefon: 8715 3619
Mail: omnibus@au.dk

Aarhus Universitets avis
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INFORMATION OM  
SPAREKASSEN KRONJYLLAND 

Sparekassen 
Kronjylland

Branche
Pengeinstitut

Hovedaktiviteter
Finansiering, investering  
og finansiel rådgivning

Antal ansatte
Mere end 600

Omsætning
-

Adresse
Aarhus City afdeling
Vestergade 11
8000 Aarhus C
Telefon 87 32 13 00
sparkron.dk

En Sparekasse i øjenhøjde
Sparekassen Kronjylland er et mellem-
stort pengeinstitut med lokale afde-
linger i Øst-, Midt- og Sydjylland samt 
i København og Lyngby. Spare kassen 
går meget op i at levere personlig 
rådgivning i øjenhøjde, og vi tilbyder 
særligt gode vilkår til dig, der er ved at 
uddanne dig.

Studiebøger og fede fester
I Sparekassen ved vi godt, at det at 
være ung og studerende er en helt 
særlig tid. Mulighederne står i kø, og  
livet ligger for dine fødder. Du har 
travlt med at dygtiggøre dig, og der 
skal også gerne være plads til fest og 
ballade. Og nogle gange er der måske 
ikke penge på kontoen. 

Vi vil gerne hjælpe dig, mens du ud-
danner dig. Derfor giver vi nogle ekstra 
gode ”uddannelsesvilkår” i form af en 
konto, hvor du får en af markedets 
bedste renter på det, du har stående, 
og hvor der også er plads til minus. 
Sparekassen tilbyder dig derudover 
en attraktiv forsikringspakke, ligesom 

du kan få et gratis VISA/Dankort eller 
MasterCard med saldokontrol. 

Med vores gratis netbank og mobilbank 
kan du i øvrigt nemt holde øje med din 
konto. 

Personlig rådgivning
Vi ønsker at være i øjenhøjde med dig, 
så når du ringer til os, får du ikke fat i 
et callcenter. Som kunde i Sparekassen  
får du en personlig rådgiver, som du kan 
ringe direkte til, og som er klar til at 
hjælpe dig i din hverdag. Din rådgiver  
vil gerne lære dig at kende og er 
fagligt rustet til at hjælpe dig med din 
økonomi. 

Støtter også lokalt
Vi engagerer os også meget gerne i dit 
lokalområde. Vi støtter på alle niveauer 
og sponserer både sport og kultur, lige-
som vi uddeler uddannelseslegater og 
gennem vores gavefond støtter både 
lejrture, forsamlingshuse, renovering af 
legepladser og meget mere.
 
Læs mere om os på sparkron.dk.

Der hvor du er
når der skal  
vælges retning

sparkron.dk



Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 4
tel 86128844
books@stakbogladen.com

Naturfag
Bygning 1530
tel 86128744
naturfag@stakbogladen.com

Stakbogladen Birk
Birk Centerpark 15, AU Herning
tel 97216612 
stakbogladen_birk@hih.au.dk

www.stakbogladen.dk
følg os på facebook

Stakbogladen sælger bl.a.
bøgerne til dit studium
bøger om studieteknik
ordbøger
læsestativer
studiekalendere
brevordnere og ringbind
registre og faneblade
elastikmapper
standardblokke
kollegieblokke
skriveredskaber
hulapparater
hæftemaskiner
lommeregnere
blækpatroner
printerpapir

I Stakbogladen kan du
printe eller kopiere dine opgaver i sort eller farve
få indbundet dine opgaver i spiralryg eller limryg
blive udsat for de mest fantastiske tilbud på bøger og papirvarer

Stakbogladen 
- din professionelle boghandel på universitetet

 - nemlig!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Køb dine 
studiebøger

i vores 
webshop

eller besøg os i 
forretningen

10%
studierabat
fratrækkes 
bogens pris

Stakbogladen
- viden i stakkevis

 Hvem er Stakbogladen?
 Stakbogladen er din professionelle
 servicebutik på universitetet, der har
 til formål at sælge bøger og andre 
 materialer til studerende til attraktive 
 priser.
 Vores store boghandel ligger i Studen-
 ternes Hus og vores Naturfagsafdeling
 ligger på Matematisk Institut ( Bygn. 1533 )
 Stakbogladen Birk i Birk Centerpark, AU Herning

 Vi giver 10% studierabat på studie-
 relevant litteratur såvel i vore fysiske 
 butikker som i vores web-shop.

 Vi importerer alle udenlandske studie-
 bøger selv, dog bruger vi en dansk
 mellemhandler når det drejer sig om 
 bøger fra andre skandinaviske lande.
 Vi har konto og gode relationer
 til de fleste store forlag i ind- og udland.

 Personale
 Stakbogladen har 6 fastansatte og for
 tiden 3 studentermedhjælpere. De fast-
 ansatte har relevant brancheuddan-
 nelse og været ansat i firmaet i rigtig
 mange år, hvilket gør at vi er i stand til
 at give dig en professionel service.
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Vi leverer energien til dig!
Vi gør os umage, så du kan købe hjemmelavet, 
sund og bæredygtig mad til gode priser i vores 

kantiner.

#    |    STUDIEMESSEKATALOG   
          

INFORMATION OM STUDENTERHUSFONDEN

STUDENTHUSFONDEN

Branche
Kantiner, konferencecenter, gæstehus 
og café

Hovedaktiviteter
Sund mad

Antal ansatte
12 personer i administrationen

Omsætning
-

Adresse

Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 Aarhus C
Telefon 87 15 39 10
shf@shf-au.dk

Med placering i hjertet af Aarhus driver 
Studenterhusfonden kantiner, kon-
ferencecenter, gæstehus og en café 
for Aarhus Universitet og for INCUBA 
Science Park.

Kantinerne, konferencecentret, gæste-
huset og cafeen er alle beliggende i 
Aarhus og omegn.

Vi er i gang med en spændende udvik-
ling og fornyelse indenfor vores pro-
duktion af mad. Vi vil derfor fremover 
kunne tilbyde mere økologi, samt bedre 
og sundere råvarer.

Studenterhusfonden tilbyder et udvalg 
af lækre menuer, heldagskursusforplej-
ninger, receptionsbuffeter m.m.

I samarbejde med en af Studenterhus-
fondes mange kokke har du mulighed 
for at sammensætte en helt unik menu 
tilpasset dit/jeres arrangement.

Har du brug for tjener til dit arrange-
ment, kan Studenterhusfonden også 
være dig behælpelig med dette.

Dale’s Café er en hyggelig og af-
slappet café i hjertet af Aarhus. Cafeen 
er åben for alle og har priser, hvor selv 
en SU rækker.  

Skal du holde fest, kan du reservere 
hele cafeen. I forbindelse med fest skal 
al mad og drikkevarer bestilles via Stu-
denterhusfondens kontor på tlf. 8715 
3910 eller shf@shf-au.dk.

I baren kan du låne skak og backgam-
mon til fri afbenyttelse.

Aarhus Universitets trådløse intetnet 
omfatter også caféen, så ansatte og 
studerende kan bruge deres sædvanlig 
login. Der ligger en guide om tilslutning 
på engelsk i baren. For besøgende fra 
andre dele af Universitetet, der ikke 
har trådløst adgang til hovedcampus, 
kan der gives midlertidig adgang ved 
henvendelse til ic-staff@adm.au.dk.

Hovedbygningen, Dale’s Café, er op-
kaldt efter Aarhus Universitets 2012 No-
belprismodtager i Economic Sciences, 
Dale T. Mortensen.

Gæstehuset Studenterhusfonden 
driver, for Aarhus Universitet, Gæstehu-
set på Trøjborg. Gæstehuset tilbyder 17 
hyggelige, nyindrettede værelser med 
adgang til bad, køkken og opholdsfaci-
liteter. Gæstehuset modtager gæster, 
som besøger Aarhus Universitet 
eller andre uddannelsesinstitutioner i 
Aarhus.



Tid til  
fordybelse  
og indsigt

Hvis De savner et seriøst alternativ til den daglige nyheds
strøm – så er det måske tid til at prøve Weekendavisen. Her 
går Danmarks bedste skribenter i dybden med det, der 
er vigtigt. Vi analyserer ugens bevægel ser i det politiske 
landskab og sætter dem ind i den rette sammenhæng. 
Vi ser på kulturens mangfoldighed. Vi følger den nyeste 
forskning. Vi anmelder bøger på mange sprog. Og i sek
tionen Faktisk gør vi det hele én gang til for børn.

Bestil nu og prøv 10 uger for kun 19 kr. om ugen:

Ring 80 20 20 03 eller anvend 
weekendavisen.dk/19

Tilbuddet gælder i 6 mdr. og kun for husstande, der ikke har haft abonnement inden for de sidste seks måneder. 
Efter prøveperioden på 10 uger fortsætter abonnementet auto matisk til 39 kr. om ugen med afregning  

én gang årligt. Abonnementet kan frit opsiges telefonisk eller skriftligt. Unge under uddannelse kan  
bestille et abonnement med studierabat på weekendavisen.dk/studie. 

Velskrevet viden. Hver fredag.

Velskrevet viden. Hver fredag.

19,-
om ugen

KUN

SPAR  6
0 %Weekendavisen

... er en avis til mennesker, der allerede kender nyhederne, og som gerne vil have 

flere perspektiver på de ting, der sker, og høre de forskellige syns punkter, man 

kan have på begivenhederne. Avisen har det som ideal at udgøre en demokratisk 

offentlighed, hvor ethvert synspunkt, der kan argumentere sagligt for sig, kan 

komme til orde. Vi prioriterer internationale tendenser højt, ligesom ny forsk-

ning, bøger på mange sprog og kulturelle begivenheder i mange lande bliver be-

handlet med viden, alvor - og humor. 

Fem aktuelle sektioner
I dag har Weekendavisen fem sektioner, som læses af nysgerrige og engagere-

de mennesker over hele Danmark og af dansksprogede i mindst 140 andre lande 

over hele kloden. Sektionerne giver hver sin særlige vinkel på verden, men i alle 

fem sektioner møder De personligheder med gedigen viden om deres emner - og 

med egne holdninger. Vi skriver kun om det, vi selv synes er interessant, og som 

vi kan give et særligt perspektiv. Vi stræber efter et smukt og læseværdigt sprog, 

og vi gør os umage med billederne; det skal være en fornøjelse at læse avisen. 

Når læserne har indvendinger eller ganske enkelt noget at tilføje, kan de i alle 

sektionerne deltage i Danmarks mest kvalificerede debat. 

Samfund Kultur Bøger Ideer Faktisk

Første sektion 
omhandler politik 
og samfund. 
I Danmark, 
Europa og resten 
af verden. Her 
analyseres og 
debatteres 
begivenheder, 
udviklinger og 
holdninger, så 
de får mening, 
perspektiv og 
historisk dybde.

Kultur omhandler 
verdenskunst 
og tanker om 
tilværelsen.  
Film, malerkunst, 
musik, teater, 
arkitektur, 
museer og 
mad med et 
internationalt 
perspektiv. Her 
er anmeldelser, 
reportager og 
samtaler.

Det nye og mest 
interessante 
inden for både 
skønlitteratur 
og faglitteratur. 
Dansk og uden- 
landsk. Her 
anmeldes og 
diskuteres essays, 
interviews og 
uddrag af nye 
bøger.

Danmarks eneste 
avissektion med 
en seriøs og 
bred dækning 
af de nyeste 
forskningsideer. 
Fra bioteknologi 
over samfunds-
økonomi og 
psykologi til 
arkæologi og 
klimaforskning.

Avis til piger og 
drenge, der gerne 
vil vide noget 
om alt. Korte og 
lange artikler, 
tegneserie, 
opgaver, 
konkurrencer, 
en spændende 
fortsat roman – og 
en madopskrift.
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debatteres 
begivenheder, 
udviklinger og 
holdninger, så 
de får mening, 
perspektiv og 
historisk dybde.

Kultur omhandler 
verdenskunst 
og tanker om 
tilværelsen.  
Film, malerkunst, 
musik, teater, 
arkitektur, 
museer og 
mad med et 
internationalt 
perspektiv. Her 
er anmeldelser, 
reportager og 
samtaler.

Det nye og mest 
interessante 
inden for både 
skønlitteratur 
og faglitteratur. 
Dansk og uden- 
landsk. Her 
anmeldes og 
diskuteres essays, 
interviews og 
uddrag af nye 
bøger.

Danmarks eneste 
avissektion med 
en seriøs og 
bred dækning 
af de nyeste 
forskningsideer. 
Fra bioteknologi 
over samfunds-
økonomi og 
psykologi til 
arkæologi og 
klimaforskning.

Avis til piger og 
drenge, der gerne 
vil vide noget 
om alt. Korte og 
lange artikler, 
tegneserie, 
opgaver, 
konkurrencer, 
en spændende 
fortsat roman – og 
en madopskrift.



aarhusteater.dk

AARHUS TEATER
TEATERGADEN 
8000 AARHUS C

Er du til forestillinger, der overrasker, eller musicals, 
du kan synge med på, så tag på Aarhus Teater.  
 

For kun 50 kr. pr. billet, kan du som studerende 
mandag til torsdag, på en af teatrets i alt 4 scener, 
få oplevelser, som giver dig indtryk af de mange for-
skellige sider af teatret. 

Læs mere om vores repertoire på aarhusteater.dk 
eller følg med på Facebook.com/aarhusteater

Studerende 
eller unge u. 25 år 

 50 kr. 
Gælder mandag til torsdag 

på ALLE scener.  
 

På Store Scene dog ikke A-pladser.

Just imagine

OVER 21 AF DE DER
FORESTILLINGER
OG MEGET MERE ...
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TEKST & MUSIK JOHN LENNON

AARHUS TEATER & AVENY-T PRÆSENTERER

TEATERKONCERT

IMAGINE

09. OKTOBER - 12. DECEMBER BILLETTER AVENY-T.DK TLF. 70 15 65 65

28. AUGUST - 03. OKTOBER
BILLETTER AARHUSTEATER.DK TLF. 70 21 30 21          

MED DICTE WESTERGAARD MADSEN / JIMMY JØRGENSEN
JACOB MADSEN KVOLS / MICHAEL LUNDBYE SLEBSAGER / SOFIA NOLSØE / IDA CÆCILIE RASMUSSEN
KÅRE BJERKØ / BOI HOLM / ANNA BRØNSTED / LINE FELDING / MADS EMIL NIELSEN
ISCENESÆTTELSE MARIA KJÆRGAARD-SUNESEN ARRANGEMENT & KAPELMESTER KÅRE BJERKØ
SCENOGRAFI & KOSTUMER MAJA RAVN KOREOGRAFI ESA ALANNE LYSDESIGN ANDERS KJEMS

FRØKEN JULIE
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TEKST & MUSIK JOHN LENNON

AARHUS TEATER & AVENY-T PRÆSENTERER

TEATERKONCERT

IMAGINE

09. OKTOBER - 12. DECEMBER BILLETTER AVENY-T.DK TLF. 70 15 65 65

28. AUGUST - 03. OKTOBER
BILLETTER AARHUSTEATER.DK TLF. 70 21 30 21          

MED DICTE WESTERGAARD MADSEN / JIMMY JØRGENSEN
JACOB MADSEN KVOLS / MICHAEL LUNDBYE SLEBSAGER / SOFIA NOLSØE / IDA CÆCILIE RASMUSSEN
KÅRE BJERKØ / BOI HOLM / ANNA BRØNSTED / LINE FELDING / MADS EMIL NIELSEN
ISCENESÆTTELSE MARIA KJÆRGAARD-SUNESEN ARRANGEMENT & KAPELMESTER KÅRE BJERKØ
SCENOGRAFI & KOSTUMER MAJA RAVN KOREOGRAFI ESA ALANNE LYSDESIGN ANDERS KJEMS

04.09 --- 03.10

SNEDRONNINGEN

13.11 --- 20.12
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