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Giv din økonomi
et godt studieliv
Når du starter på et nyt studie, kan du få brug for
sparring og for at få svar. Og du kan roligt spørge løs.
I Ung Direkte er vi et helt hold af rådgivere, der kan
svare på alt det, der har med ung økonomi at gøre.
Derudover har vi samlet en pakke til dig, som blandt
andet indeholder rådgivning, kort og konti og de
bedste digitale løsninger. Den koster 0 kr.
Ring til os på 45 130 100 og hør mere.
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Kære medstuderende
Stort tillykke med optagelsen på dit nye studie.
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Studielivet er langt mere end undervisning og eksamener. På
AU er der et stærkt foreningsmiljø med fredagsbarer, sport,
foredrag og meget mere, som du kan blive en del af.
Hvem er vi? Studenterrådet repræsenterer alle studerende
på AU. Vi er din stemme over for universitetsledelsen, i den
offentlige debat og lokalt på de enkelte studier.
Siden 1932 har Studenterrådet kæmpet for, at du i dag kan
tage en uddannelse af høj kvalitet. I år kan vi fejre, at det er
50 år siden, at vi brød professorvældet og fik indflydelse på
universitetet. Kampen er ikke slut, og i efteråret kan du se
frem til både fejring af Studenteroprøret i 1968 og nye kampe
for at bevare vores studenterdemokrati.
Som ny studerende træder du hermed ind i en levende historie. Jeg håber, at du vil være med til at præge, hvordan den
skal formes og sikre at du og dine medstuderende nu og i
fremtiden kan tage en uddannelse i verdensklasse.

Til studerende ved AU
Co/ Studenterrådet
Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 aarhus C

Vi glæder os til at kæmpe, sammen med dig!

Carina Molsen Nielsen
Formand for Studenterrådet
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Velkommen til Aarhus
Af Jacob Bundsgaard, borgmester // Foto: Runólfur Geir Guðbjörnsson

Og velkommen til dit nye liv som studerende
ved Aarhus Universitet. Det kan virke overvældende her i starten, men du skal bare glæde
dig og slippe begejstringen løs. For du er nu i
gang med at tage en uddannelse i Danmarks
bedste uddannelsesby! Aarhus er en fantastisk
by, som vokser med cirka 5.000 indbyggere
hvert år – og rigtigt mange af dem er unge. De
over 50.000 studerende, som du nu er en del
af, gør Aarhus til en ung og levende by.
Her er du tæt på skov og strand, samtidig med
at du på ingen tid kan cykle ind til midtbyen og
være midt i byens pulserende hjerte. Her er
alle de shoppingmuligheder, man kan ønske;
caféer, museer, teatre, værtshuse og et væld af
muligheder, så der er noget for enhver smag.
Inden længe kan du opleve Aarhus Festuge, så
det er bare at vælge mellem de mange muligheder.

En rummelig by
Aarhus er tilmed en meget tryg by, også når her
er fest og farver. Men du skal selvfølgelig være
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fornuftig, passe på dig selv og passe på andre.
Mit bedste råd til dig er, at du skal knytte bånd
til dine medstuderende og andre i Aarhus.
Danske som internationale. I kan inspirere hinanden og lære af hinanden, hygge jer sammen
og opleve ting sammen. Det vil kun styrke din
oplevelse af Aarhus som en dejlig og rummelig
by, og du vil kunne tage den oplevelse med dig
resten af livet.
Jeg ønsker at gøre Aarhus endnu mere international og rummelig, og det håber jeg, du vil
bidrage til. For mange giver det også rigtig god
mening at tage et ophold i udlandet, mens de
studerer i Aarhus. Det kunne måske også på et
tidspunkt være en god idé for dig?
Men frem for alt skal du nu bruge de kommende uger på at falde til i din nye tilværelse. Og så
naturligvis bruge en masse tid på at komme
godt i gang med uddannelsen.
Jeg håber, du falder hurtigt til, så du kan nyde
byens mange muligheder i fulde drag. Held og
lykke med dit nye liv og hav en helt igennem
fantastisk studiestart.

“

... Mit bedste råd til dig
er, at du skal knytte bånd
til dine medstuderende
og andre i Aarhus.

”
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Af Brian Bech Nielsen,
Rektor ved Aarhus Universitet
Foto: Lars Kruse

Kære
Studerende
Jeg vil ønske dig et varmt velkommen til Aarhus
Universitet. Hos os vil du sammen med dine
40.000 medstuderende udvide din horisont
og forhåbentlig blive levende engageret i dit
fag, fordi stoffet vækker din nysgerrighed. Men
nysgerrighed er mere end forelæsninger og læsesale. Universitetet handler nemlig også om
at være sammen og inspirere hinanden, også i
hyggeligt lag. Engagér dig i studenterorganisationer og besøg fredagsbarerne eller andre af
de steder, hvor de studerende samles. Det skal
også være sjovt ved siden af det hårde arbejde.
I år kan AU fejre 90-års-fødselsdag. På den tid
har vi oplevet en verdenskrig, et studenteroprør og et hav af reformer.
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De kommende år vil du opleve, at vi på AU har
valgt at satse massivt på at integrere teknologi
i vores uddannelser. Det betyder, at uanset om
du læser fysik, filosofi eller jura vil vi arbejde
for at give dig de vigtige, digitale kompetencer,
som bliver efterspurgt i den teknologiske tidsalder, men på en måde så det giver mening på
netop dit studie.
Tag imod alt det universitetet tilbyder socialt og
fagligt. Der er ikke én rigtig måde at studere på,
men mit råd er at lade din nysgerrighed være
dit brændstof. Jeg håber, du får en fantastisk
studietid. Hjertelig velkommen.

1 års fri entré
Ta’ en ven (u. 31) med gratis
ARoS30-lounge
Rabat i shop og Wine & Food
Særarrangementer
Kunstforedrag
Kun kr. 220

Brian Bech Nielsen Rektor ved Aarhus Universitet
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Transport i Aarhus
Af Mette Marie Heinfelt // Illustration: Dennis Hensel

Tog

Er du mellem 16 og 25 år eller

Letbane

Bil

Langfartsbus

domsbillet ved DSB. Du sparer 25%.

Du kan finde billige billetter hjem

Du kan dog spare endnu mere,

på weekend eller på weekendtur til

hvis du kigger efter ’Orangebilletter’

studerende, kan du købe en ung-

transportgruppe på facebook.com.

fx Berlin på: Flixbus.dk, sortbillet.dk

og ’klapsædebilletter’.

Modsat mange andre byer går du ind

Der findes mange grupper, hvor

og kombardoexpressen.dk.

Pendler du, eller skal du på et

let. Letbanen udvides senere til Odder

Cykel

Bus

Find et lift på gomore.dk eller find en

Aarhus er først og fremmest en

midt i bussen i Aarhus og ikke oppe

man kan søge et lift mellem

Husk at printe din indskrivnings-

tidspunkt i praktik, hvor du skal

og Grenaa. Jørgen Leth har indtalt

cykelby, men spænd hjelmen, det

ved chaufføren. Tjek rejseplanen.dk.

forskellige byer.

bekræftelse, hvis du køber en

pendle, kan du bestille et Ungdoms-

stoppene i 2 ud af 14 tog på den nu-

går stærkt ned ad Randersvej. Stu-

Er du mellem 16 og 25 år, kan du

ungdomsbillet. Studiekort er ikke

kort. Det er et pendlerkort til stude-

værende strækning. Vil du køre med

denterrådet kæmper hårdt for

få et Ung Rejsekort, der giver større

nok, da der ikke står udløbsdato

rende. Du kan se priser og bestille

’Lethbanen’ skal du holde øje med

at gøre Aarhus til en sikker cykelby,

rabatter til busser, Letbane og tog

på. Du kan printe din indskrivnings-

kortet på ungdomskort.dk

vogn 1101/1201 og 1107/1207. Er

men vi kan ikke gøre alt, så pas

end det almindelige rejsekort.

bekræftelse fra Studieselvbetjening

du ikke togspotter kan de genkendes

godt på dig selv.

Letbanen kører mellem Aarhus Hovedbanegård og Universitetshospita-

på Jørgen Leth-citaterne udenpå og

(STADS), som du finder link til på
mit.au.dk.

digtene indeni.
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GIV LYD NÅR DU HAR

Hvordan bor dine
medstuderende?

STORSDKDIRN GAADELDØDR

VI HENTER VE
VIDERE
NÅR DU FLYTTER IND, RUNDT OG

...OG DET ER GRATIS

Af Mette Marie Heinfelt
På de følgende sider kommer vi med hjem til
fire studerende, der bor på vidt forskellige måder. Her kan du få et indblik i udfordringerne
og glæderne ved at bo med mange roomies, en
roomie eller alene.

Boligforening
Alle boligforeninger i Aarhus er gået sammen
om sitet Aarhusbolig.dk. Det betyder, at du kun
skal stå på én central venteliste for at få en almenbolig. Det koster 100 kroner om året.
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Ungdomsbolig og kollegie
• Ungdomsboligaarhus.dk
• Koll.au.dk

Boligsøgningssites
• Boligportal.dk
• Lejebolig.dk

Facebookgrupper:
• Facebook.com/groups/minlejeboligaarhus
• Kollektiver i Århus

www.affaldvarme.dk/storskrald
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Kollektiv

Hvorfor bor du i kollektiv?
Efter at have boet alene i lejlighed besluttede
jeg mig for, at jeg ønskede et mere socialt hjem.
Selvom lejligheden gav lidt mere frihed i forhold
til at gøre, som jeg ville, når jeg ville, var det ikke
et sted, jeg nogensinde så frem til at komme
hjem til. Jeg havde egentlig ikke set kollektivet
som en mulighed for mig før. Nu kan jeg ikke
forestille mig at bo på anden vis!
Hvad er det bedste ved at bo i kollektiv?
Spontaniteten. Det, at man hele tiden er sammen med hinanden, gør, at man kommer hinanden ved på en helt anden måde, end man ellers
gør, når man møder en ven på en café eller sine

kammerater på studiet. Udover at vi har en fælles madordning og holder møder indimellem, er
hyggen aldrig noget, man behøver at sætte tid af
til i sin hverdag.
Hvad er det værste ved at bo i kollektiv?
Udskiftningen. Det er en længere proces at finde nye medbeboere. Og man skal vænne sig
til det, når der kommer nye. Da folk er et sted
i deres liv, hvor de enten studerer eller er ved
at finde ud af, hvad de vil, er det en selvfølge,
at ældre beboere med tiden flytter ud. Da det
skete i marts, havde jeg det svært med det; nu
gik det jo lige så godt, og dermed ville jeg heller
ikke længere være den nyeste tilflytter.

Tekst og foto: Jeppe Sabroe Thegen

Jeppe Sabroe Thegen, 22 år, studerer Statskundskab på
2. semester. Han flyttede ind i kollektivet i september 2017
og deler det med 5 bofæller.
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Andelsbolig

Læseplads

Fællesrum

Jeg har købt en andel i Kollektivet i

Her ved mit skrivebord sidder jeg

I dagligstuen ser vi Hammerslag,

Saltholmsgade, der fungerer som en

stort set aldrig; jeg er mere produktiv

Master Chef og falder i søvn under

andelsbolig.

i universitetets rammer.

Deadline på DR2.
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Hvorfor bor du på kollegie?
Fordi jeg holder af at bo sammen med andre.
Der er virkelig meget liv og god stemning på en
kollegiegang. Folk er udadvendte og friske på at
lave alverdens aktiviteter, men man kan også
sætte sig ind på værelset, hvis man har brug for
at være alene.

social dynamik, når man bor sammen med så
mange andre studerende på omtrent sin egen
alder. Det er virkelig rart at komme hjem til så
mange gode mennesker efter en lang og hård
dag på uni. Når man bor sammen med så mange gode venner, kan man ikke undgå at vågne og
gå i seng med et smil på læben.

Hvad er det bedste ved at bo på kollegie?
Fællesskabet, den interne humor og selvfølgelig
Tour de Chambre. Der hersker en helt speciel,

Hvad er det værste ved at bo på kollegie?
Det er altid svært at gå glip af nogle af alle de
fællesaktiviteter, der er.

Kollegie
Tekst og foto: Jeppe Tranberg-Jensen
Jeppe Tranberg-Jensen, 24 år, studerer Molekylærbiologi
på 6. semester. Han har boet på kollegie i 4 måneder og
deler gang med 11 bofæller.
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Tæt på Universitetet

Små værelser

Hygge

På Parkkollegierne er man

Kollegieværelser er som regel små,

Aftenen sluttes af med

garanteret perfekt beliggenhed

men med minimalistisk indretnings-

hjemmelavet koldskål og god

og skønne grønne omgivelser.

sans kan man spare en del plads.

kollegiestemning.
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Tekst og foto: Maja Hansen
Maja Hansen, 25 år. Hun har læst en bachelor i
journalistik og er nu i gang med en kandidat i Æstetik
og kultur. Hun har boet i sin egen lejlighed i et år.

Hvorfor bor du alene? Undervejs i min bachelor
har jeg gået i skole i Aarhus, haft praktik i København og været på udveksling i Storbritannien. Derfor har jeg boet mange forskellige steder
med og uden roommates. Jeg har fundet ud af,
at jeg bedst kan lide at bo for mig selv, for så skal
jeg kun leve med mit eget rod, og jeg har en stor
frihed til at indrette mit liv som jeg ønsker.
Hvad er det bedste ved at bo alene? Jeg elsker friheden ved det. Jeg kan selv bestemme, hvornår
der skal gøres rent, og det generer ikke nogen,
hvis jeg har gæster eller kommer sent hjem på
en hverdag. Jeg kan rigtig godt lide at være sam-

Egen
lejlighed
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men med andre, men jeg synes også det er rart
at kunne tage hjem og være mig selv. Det bedste
er, at der ikke er nogen, der beklager sig over, at
jeg danser dårligt og synger med, når jeg hører
radio om morgenen.
Hvad er det værste ved at bo alene? Jeg kan godt
savne at have nogen at lave mad sammen med.
Det bliver klart sjovere, når man er flere om det.
Man er selvfølgelig også selv ansvarlig for alting,
hvilket kan være træls, når noget går i stykker,
og man selv skal fikse det. Desuden har mange
planter måtte lade livet, fordi der ikke er nogen
til at vande dem, når jeg er på ferie.

Et minde

Værelset

Køkken

Lampen har hængt hjemme ved

De to plakater med planter over

En af ulemperne ved at bo alene

mine forældre, siden jeg var lille, men

min seng er gamle undervisnings-

er, at køkkenerne i små lejligheder

da jeg flyttede ind i min nuværende

plakater fra den skole, min mor

ofte også er små og med minimal

lejlighed, fik jeg lov at få den.

var lærer på.

køleskabsplads.
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Hvorfor bor du som du gør? Der er mange boligmuligheder her i byen; Kollegier, kollektiver, små
bofællesskaber eller enkeltmandslejligheder.
Det hele lyder egentlig rimelig skønt. Jeg har tidligere boet med en masse roomies, men med en
travl studiehverdag er jeg virkelig glad for en stille og rolig base, hvor der er plads til at lade op.

Roomie

Hvad er det bedste ved at bo som du gør? Jeg er virkelig glad for placeringen, lejligheden ligger mellem BSS (mit studie), midtbyen og botanisk have.
Derudover kommer der masser af lys ind på mit
værelse, og så er rumfordelingen ret fornuftig.
Og ja, så er vores opvaskemaskine virkelig også

højt værdsat. Men det allerbedste er nok at bo
sammen med en roomie og ikke alene.
Hvad er det værste ved at bo som du gør? Jeg bor
i stuen, så jeg kan følge med i samtlige samtaler
mine naboer har, når de står nede på gaden og
ryger, det er knapt så nice. Derudover er her rimelig lydt, da det jo er en gammel lejlighed. De
første mange måneder vågnede jeg kl. 6 hver
morgen, når en af mine naboer styrtede ned af
opgangens trapper, det har jeg heldigvis vænnet
mit til nu. Derudover savner jeg nogle gange det
sociale liv, som man ville have, hvis man boede i
kollektiv eller i et større bofællesskab.

Tekst og foto: Anne-Sofie Frederiksen

Anne-Sofie Frederiksen, 23 år. Hun læser erhvervsøkonomi,
HA på 4. semester og har boet sammen med én roomie i 2 år.
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Anne-Sofie

TV til pynt

Stort køkken

Jeg elsker at bo med min roomie.

Tv’et er nok den dyreste “pynteting”

Vi har ikke den vilde opbevarings-

Vi fandt hinanden igennem en af de

jeg ejer, det bliver sådan cirka aldrig

plads, til gengæld har vi både ovn

mange boligsider på Facebook, de er

brugt. Til gengæld er en omgang

og opvaskemaskine, og det er

klart anbefalelsesværdige.

Hint med venner altid en succes.

virkelig guld værd.
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3.-5. september fra 10-16

Studiemessen

AFFALDSSORTERING
I AARHUS KOMMUNE

GLAS · PLAST · METAL

PAPIR · SMÅT PAP

RESTAFFALD

BATTERIER

Af Mette Marie Heinfelt // Foto: AU Foto

For 30. år i træk afholder Studenterrådet Studiemessen på Aarhus Universitet. Studenterrådet byder de nye studerende velkomne til universitetet og Aarhus ved at afholde en tredages messe, hvor
der vil være rig mulighed for at møde alt fra banker til tandlæger, fagforeninger og kulturelle tilbud.
Derudover kan man stifte bekendtskab med et væld af universitetets studenterforeninger og aarhusianske frivilligorganisationer.

Gratis øl

Konkurrencer

Gratis ting

Studenterrådet giver en

På messen er der altid mulighed

Foreninger og virksomheder

forfriskning i baren, som man kan

for at vinde fede præmier fra byens

deler masser af gratis ting ud.

nyde ude i Solgården.

barer, spisesteder og fritidsaktiviteter.
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Affaldet sorteres hjemme hos dig og afleveres
i affaldsbeholderne, der hvor du bor.

SORTER-MER.NU
FACEBOOK/SORTERMER
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Her går det godt

Peter Falktoft er prisvindende TV- og radiovært. Han er født og opvokset i Risskov
nord for Aarhus på den rigtige side af Grenaavej. Esben Bjerre er fra Silkeborg og kan
blandt andet skrive Melodi Grand Prix-vært og far på sit CV. De to mødte hinanden
på Journalisthøjskolen i Aarhus og dannede senere par i det legendariske radioprogram Monte Carlo på P3. Vi har bedt Esben Bjerre og Peter Falktoft om 3 anbefalinger hver, som vil gøre studielivet i Aarhus lidt mere lækkert.

Af Esben Bjerre og Peter Falktoft // Foto: Dennis Morton

1

Esben Bjerres Aarhus favoritter:

La Cabra Coffee! Bragende skønt
og kæmpe nørder!

24 // STUDENTERRÅDET

2

STOY. Tæt på at være landets
bedste tøjforretning. Og som
noget helt unikt har de både tøj
til Peter og mig.

3

Nu hvor Sårt i Jægergårdsgade
er lukket, så må det blive delien
under Salling. De ligger generelt
rigtig godt i charcuterie.
(red. Et overflødighedshorn af
kød – fransk delikatesse)
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”Højt humør, ærlige analyser og en yderst selektiv gennemgang af verdens tilstand. Leveret
ugentligt af Peter Falktoft og Esben Bjerre.” Sådan lyder beskrivelsen af Peter Falktoft og
Esben Bjerres nyeste projekt, podcasten´Her går det godt’.
Lyt med: spreaker.com/show/her-gaar-det-godt

1

Peter Falktofts Aarhus favoritter:

Juice Stop. Byens ældste og
mest ægte juicebar. Den var
der før Joe, Starbucks og alt det
andet. Ejeren hedder Dorthe og
er genial. Har stadig til gode at
være hjemme i Århus uden at
være forbi. Det er obligatorisk.
Har svært ved at komme i tanke
om et foretagende jeg hellere vil
støtte op om.
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2

Restaurant Frederikshøj.
- Det ultimative argument for
at århusiansk gastronomi ikke
står tilbage for nogen eller noget
i kongeriget Danmark. Studér
hårdt, invester fornuftigt og så
får du måske råd til at spise her
en dag. Om ikke andet så fryd
dig ved tanken om at køkkenchefen er sort, har langt krøllet hår
og som foruden sine evner i et
køkken er en glimrende crossfitter. Kæmpe bonusinfo, hvis du
spørger mig.

3

Aarhus Crossfit. Det mest
imødekommende sted nede på
havnen, hvor der ellers er koldt.
Al den snak om byfornyelse og
bla bla bla. Den gamle silo er
det bedste ved Århus. Punktum.
Folk er glade, egoerne bliver
hængt i døren, når man træder
ind. Der er ingen spejle og ingen
fine fornemmelser, bare hårdt
arbejde, gode forhold og højt til
loftet. Bogstavelig talt. Efter min
mening den bedste crossfitboks i
verden. Intet mindre.

GIV HVAD DU
HAR, TAG HVAD
DU KAN BRUGE

REUSE

REUSE er den gentænkte genbrugsstation midt i Aarhus. Her kan du aflevere
ting og sager i stedet for at smide dem ud, og du kan finde ting, som andre
ikke har brug for længere. Det hele er gratis. På REUSE får tingene nyt liv
og undgår at blive til affald. Det er sund fornuft.

Læs mere på www.reuseaarhus.dk
Følg os på Facebook/ReuseAarhus

Åbent alle dage 12-17
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Studenterrådet
Studenterrådets
opbygning

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af 7 medlemmer. De vælges
af Studenterrådets Fællesråd hvert år i februar. Forret-

Fællesråd

Af Mette Marie Heinfelt. Studenterrådet er en interesseorganisation for de studerende på AU. Vi er uafhængige af partipolitiske interesser og fungerer som talerør for
alle studerende på universitetet på alle niveauer, hvor der træffes beslutninger.

Studerendes
indflydelse på
universitetet

Bestyrelsen
Studerende: 2 pladser. Universitetsbestyrelsen sætter

ningsudvalget står for Studenterrådets daglige arbejde og

de overordnede rammer for universitetet og godkender

repræsenterer studerende overfor pressen og universitets-

AU’s budget på omkring 6 milliarder.

ledelsen.

Akademisk Råd

Fællesrådet er Studenterrådets øverste organ. Det består

Studerende: 3-5 pladser. Akademisk Råd er et rådgi-

af studerende fra fagrådene på de enkelte studier. Hvert

vende organ for den øverste leder på fakultetet, Dekanen.

fagråd får tildelt et antal mandater ud fra hvor mange

Det er vigtigt at have indflydelse her, fordi de blandt an-

studerende, de repræsenterer. På fællesrådsmøderne bli-

det er med til at bestemme ansættelsesproceduren. Det

ver Studenterrådets politik og nye tiltag også vedtaget.

vil sige, at de fx bestemmer, om man vil prioritere gode

Fagråd

undervisningskompetencer eller forskerevner, når man
ansætter nye undervisere.

Hvert fagområde på Aarhus Universitet har sit eget fagråd,

Studienævn

der arbejder for at sikre de studerendes rettigheder samt

50% studerende og 50% undervisere. De lokale stu-

præge udviklingen og studiemiljøet på de enkelte studier.

dienævn bestemmer alt, der vedrører opbygningen af din

Fagrådene beskæftiger sig for eksempel med studieord-

uddannelse. De laver studieordningen, godkender pen-

ninger, eksamensformer og faglige arrangementer.

sumplaner og eksamensformer. De tager sig af dispensati-

Samtidig fungerer fagrådene som baggrundsgruppe for

ons- og meritansøgninger og laver forhåndsgodkendelser.

de studerende, der sidder i studienævnene på deres institut og de akademiske råd på fakulteterne.
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Studenteroprørets unge
kræver medbestemmelse.

Studenterkampen

De vil gøre op med forældet
undervisning og professorvældet.

Af Mette Marie Heinfelt // Foto: Universitetshistorisk Udvalg, Aarhus Universitet

Studenterrådet har udgivet

Aarhus Universitetet bliver indviet i 1928 under navnet Universitetsundervisningen
i Jylland. På den første årgang er der fem undervisere og 64 studerende. Kun fire år
efter bliver Studenterrådet dannet.
I starten arbejder Studenterrådet udelukkende
med de studerendes sociale, økonomiske og
sundhedsmæssige vilkår. De står bl.a. for boliganvisning og tuberkuloseundersøgelser.
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sidder med nu, siden 1934.

Studenterrådets

Studenteroprøret

værelsesanvisning

I 1960’erne kommer der et boom i antallet af
studerende. Det fører til ansættelser af yngre
undervisere, der ikke er professorer. Sammen
med de studerende kæmper de for at få indflydelse på universitetet. De vil gøre op med det
såkaldte professorvælde og ændre undervisningen, som de mener, er forældet.
I 1968 kulminerer kritikken i det berømte studenteroprør. I modsætning til 1960’ernes kritik
bliver oprøret op gennem 1970’erne politiseret
og stærkt præget af de marxistiske og revolutionære studerende. Studenterrådet er på dette
tidspunkt primært styret af forskellige ideologiske fraktioner. Studenteroprøret er en af de
vigtigste begivenheder for Studenterrådet. I
den periode sker to afgørende ting: De stude-

august 1952.

Besættelsen
Flere i Studenterrådet er også aktive i modstandsarbejdet, og der foregår en ivrig produktion af illegale tryksager på rådets kontor. Formanden for Studenterrådet og en række andre
studerende fremstiller bl.a. modstandsbladet
Budstikken.
Tiden er også præget af rationering og stigende
priser på mad. Derfor opretter Studenterrådet
et middagsudvalg. Det betyder, at studerende,
der har svært ved at få noget at spise, får en
gratis madordning.

Studenterhåndbogen, som du

Sammenstød mellem studerende og politi ved Universitetet i 1971. Studenterfronten forsøgte at forhindre valget
til det øverste organ ved universitetet. Foto: Bjarke Larsen

rende manifesterer sig som en selvstændig interessegruppe, der formår at blive synlig inden
for og uden for universitetets mure. Derudover
får de studerende indflydelse på universitetets
ledelse og deres studier.

Kampen mod forringelser
I dag er der omkring 37.000 studerende på
Aarhus Universitetet. Studenterrådet står igen
samlet i kampen for de studerendes vilkår og
rettigheder. De seneste år er der især blevet
kæmpet på den uddannelsespolitiske front. I
samarbejde med den landsdækkende organisation ’Danske Studerendes Fællesråd’ har
Studenterrådet blandt andet kæmpet mod
SU-forringelser, fremdriftreformen og dimensionering.
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Skribent på

Studiemagasinet
Delfinen er studentermagasinet for alle studerende på AU. Magasinet er drevet af
frivillige skribenter, der producerer indhold om alt fra forskning til studieliv, kritiske artikler om AU, finurlige lydreportager og flotte billedserier. Vi udkommer på:
delfinen-magasin.dk. Du har mulighed for at blive en del af tre redaktioner:

Studiejob og frivilligt arbejde
Af Mette Marie Heinfelt
Undersøgelser viser, at det ofte er vigtigere at have haft job under studierne end
at have tårnhøje karaktere, når man er færdiguddannet og skal søge job. Heldigvis
behøver det ikke nødvendigvis at være studierelevant arbejde.

Job på AU
Universitetet slår hvert år en række stillinger op som mentor,
studievejleder, instructor og studentermedhjælper. Tjek AU’s jobbank. Det er desuden muligt at få studiejob og frivilligt arbejde
ved de forskellige studenterforeninger og studiemagasiner.

Studenterhusfonden
Hos Studenterhusfonden er der mulighed for at finde et studiejob indenfor områderne tjener, rengøring, portner og cafébetjening. Hvis du vil i betragtning til et studiejob, skal du sende en
ansøgning til shf@shf-au.dk. Du kan se mere på studenterhusfonden.dk.

Har du lyst til at være en del af redaktionen?
Send en mail til: delfinen@sr.au.dk med navn, studie og semester, en kort
motivation for at søge samt din erfaring og hvilken redaktion, du vil være en del af.

Ansøgningsfrist: 17. september kl. 23.59
Vi holder samtaler løbende.
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Frivillig
På Studenterrådets studiemesse fra d. 3.-5. september kan du
møde en lang række frivilligforeninger og -organisationer i Aarhus, som du kan blive en del af. Du kan også blive frivillig ved
Studenterrådet. Her kan du blandt andet arbejde for Danmarks
Største Fredagsbar- og Idrætsdag, vores studiemagasin Delfinen
og lave studenterpolitik. Send en mail til generalen@sr.au.dk.

Uanset om du søger job for at
supplere SU’en, få et netværk,
styrke dit CV eller lave noget interessant i din fritid kan du finde
links til jobsøgningen herunder.

Studiejob
• Jobbank.au.dk
• jobindex.dk
• studerendeonline.dk
• Studenterguiden.dk/studiejob
• jobbank.dk

Frivilligt arbejde
• frivilligjob.dk
• frivilligcenteraarhus.dk
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Emma Martiny er en Aarhus-baseret madskribent og blogger. Hun er fast tilknyttet femina og har udgivet flere kogebøger. På sin blog deler hun små øjeblikke fra
hverdagen, lækre opskrifter samt indlæg om sundhed og skønhed. Du kan se flere
opskrifter på hendes hjemmeside: emmamartiny.dk

Shakshuka

Hovedret til 2 personer

Emma Martiny
Tekst og foto: Emma Martiny

Ingredienser:
1 løg
2 fed hvidløg
1 rød peber
½ spsk. olivenolie
2 tsk. paprika, gerne røget
3 tsk. spidskommen
2 dåser hakkede tomater
Salt &amp; friskkværnet peber
2 håndfulde frisk spinat
4 æg, str. M/L
{ Til servering }
Frisk basilikum
50 g fetaost (kan undlades)
Fladbrød

Hæld de hakkede tomater over panden, og lad
det stege videre i et par minutter, inden du smager saucen til. Tilsæt derefter skyllet spinat, og
rør rundt, indtil spinaten falder sammen.
Skub lidt af tomatsaucen til side med en ske, og
slå et æg ud i hullet. Gør det samme med alle
fire æg, og læg derefter låg på panden. Lad nu
din shakshuka simre i cirka 10 minutter, indtil
æggehviderne er faste, og blommerne stadig er
flydende.
Smuldr feta og hakket basilikum over panden,
og servér straks med fladbrød til.

Hak løget fint, riv hvidløget, og skær peberfrugten i små tern. Svits løg og peberfrugttern i olivenolie på en pande med et tilhørende låg. Drys
med paprika, spidskommen, salt og peber, og
lad det stege, indtil løgene er gennemsigtige.
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Quinoasalat med tahindressing
Frokostret til 3 dage eller som tilbehør til aftensmaden.

Salat
3 dl quinoa
1 kg gulerødder (her multifarvede)
1 spsk. olivenolie
1⁄2 tsk. salt
5-10 grønkålsstilke
1 dl græskarkerner

Tahindressing
1⁄2 dl tahin
Saft af 1⁄2 citron
1 spsk. olivenolie
1-2 tsk. hvidløgspulver
Salt og friskkværnet peber
1⁄2 dl vand

Quinoa: Tænd ovnen på 175 grader. Kog quinoaen i letsaltet vand i 15-20 minutter, indtil de små haler
frigøres, og lad det derefter køle af. Opbevar den afkølede quinoa i en boks i køleskabet.
Grøntsager: Skrub gulerødderne (eller skræl dem, hvis de ikke er økologiske), og skær dem i skrå skiver
på 1 cm. Vend skiverne i olivenolie, drys med lidt salt, og fordel dem på en beklædt bageplade. Bag gulerødderne i ovnen i 25 minutter, indtil de er gyldne og møre, og lad dem derefter køle af. Opbevar de bagte
gulerodsskiver i en boks i køleskabet. Rist græskarkernerne på en tør pande, indtil de begynder at poppe.
Lad dem køle af, og opbevar dem i en lufttæt beholder ved stuetemperatur.
Tahindressing: Nu er det tid til at lave tahindressingen. Bland tahin, citronsaft, olivenolie og hvidløgspulver i en skål, og rør det sammen. Det vil ikke blive flydende, men komme til at virke tørt. Tilsæt nu vand lidt
efter lidt, indtil du har den ønskede konsistens, og smag dressingen til med salt og peber.
Skyl grønkålsstilkene, og pluk bladene af. Kassér stilkene, eller gem dem til en grøn juice. Placér grønkålsbladene i en skål, og hæld tahindressingen over. Massér nu dressingen ind i kålen, indtil fibrene i bladene
bliver nedbrudt, og bladene bliver bløde. Opbevar også grønkålsbladene i en boks i køleskabet – grønkålen smager kun endnu bedre, jo længere tid dressingen får lov til at give smag.
Saml en passende mængde af alle ingredienserne i en skål eller madpakke, og tag det med på farten. Vend
rundt, og spis.
36 // STUDENTERRÅDET

SR.AU.DK // 37

Muffins

Til 4 store eller 6 små muffins
Ingredienser
1 moden banan
1 æg, str. M/L
2 spsk. peanutbutter (både ”smooth” og
”crunchy” kan bruges)
1 tsk. bagepulver
1 knsp. salt
Evt. lidt ahornsirup
50 g mørk chokolade (70 %)

Knækbrød

Klassisk Hummus

Ingredienser
1 portion havregrød
Krydderier, kerner eller andet til pynt
(her chia- og sesamfrø)

Ingredienser:
240g kogte kikærter (1 dåse)
Saften af ½ citron
1-2 spsk. tahin
1 spsk. olivenolie
1-2 fed hvidløg, presset
1 tsk. stødt spidskommen
½ -1 dl vand
Salt

Tænd ovnen på 150 grader. Lav enten en portion
havregrød eller brug en rest fra morgenmaden.
Har grøden sat sig og er blevet så fast, at den ikke
kan smøres ud, kan du tilsætte lidt vand og fortynde den ved svag varme. Smør grøden ud i et tyndt,
jævnt lag på en bageplade. Pynt evt. med krydderier, kerner eller andet drys, og bag derefter kiksene
i cirka 40 minutter, eller indtil de er helt tørre og
sprøde. Knæk pladen i mindre stykker, og opbevar
dem i en lufttæt beholder.
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Tænd ovnen på 150 grader på den almindelige
ovnfunktion. Du skal ikke bruge varmluft til denne
opskrift, da det får dine muffins til at hæve ujævnt.
Kom banan, æg, peanutbutter, bagepulver og salt
i en foodprocessor eller minihakker, og blend det
sammen til en helt glat dej. Tilsæt en smule ahornsirup, hvis din banan ikke var helt moden og dejen
derfor ikke er blevet sød nok.
Hak chokoladen groft, og rør det i dejen. Fordel nu
dejen i muffinforme, og sæt dem i ovnen i 15-25
minutter, alt efter deres størrelse, indtil de er hævede og gyldne i overfladen.

Kom kikærter, tahin, olivenolie og hvidløg efter
smag i en foodprocessor, og kør. Tilsæt gradvist
vand, indtil du opnår den ønskede konsistens.
Smag hummussen til med spidskommen, citronsaft og salt.
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Radioværten og
musiknørdens guide
til Aarhuslyden
Af Carsten Holm // Foto: Anna Marin Schram
Aarhus! Smilets by! Musikkens by! I mere end 50 år har noget af det mest prominente, spændende og eksperimenterende musik sprunget ud fra Aarhus – og i de
seneste år er det taget kraftigt til.

Torsten Cubel og Carsten Holm har startet musiksitet Aarhus Echo. De er begge erfarende kræfter
i musiklivet, i musikselskaber og danske medier.
Carsten Holm er vært på P6 Beat og sender hver
weekend fra DR’s studie i Aarhus.
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Byen bugner med spillesteder, barer og afkroge, hvor musikken spiller i levende live og pladeforretninger er dukket op i midtbyen og samler byens musikentusiaster. Årsagen er simpel
– musikken bliver bedre og bedre. Øvelokaler,
indspilningsstudier og spillestederne er på
hver deres måde arnesteder, hvor musikere

kan prøve deres kunnen af og udvikle deres talenter på kryds og tværs.
Man fornemmer et sammenhold blandt musikerne i byen. Som om der er en fælles ambition om at levere så god musik, at den rammer
langt udenfor byens og landets grænser – med
en stolthed over at komme fra Aarhus i ryggen.
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“

gå på opdagelse i gader
og stræder. Del dine oplevelser med dine venner.

”

Der er rum og plads i byen til de skæve, kreative
og målrettede artister. De rum og den plads bliver udnyttet – og udnyttes allerbedst, hvis du
kommer og leger med.

Kalejdoskopisk lydlandskab
Det er en udfordring at vælge imellem sine
børn. Sådan ser Aarhus Echo på alle de musikalske udbud, der er i byen. Vi holder meget af
at opleve musikken på alle fronter.
Hvad enten det er at fange den unikke stemning til den fede koncert på et af spillesteder-

ne. Følelsen af at have købt den plade i en af
byens pladeforretninger, som man bare har
gået og hungret efter – eller samles med vennerne i en af parkerne eller byens pladser for at
høre musikken under åben himmel.
Det hele fungerer optimalt. Det kommer an på
stemningen, og den får du i de små lukkede
rum, og dér hvor himlen sætter grænsen. Så gå
på opdagelse i gader og stræder. Del dine oplevelser med dine venner. Fortæl, hvad du selv
mener er det fedeste i byen - måske ender du
med samme svar som Aarhus Echo… Alt!

Aarhus Echo samler musikkens historie i Aarhus fra de ny-

AARHUS

ECH
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este og mest aktuelle navne til den stolte musiktradition,
som byen står på skuldrene af. Der er også historier om de
personer, der sidder bag mixerpulten eller er bag scenen
og med i organisationerne. Læs med på: aarhusecho.dk

Rigtig go’ Café-kaffe!
Rigtig go’ pris…
NOBEL’s CAFÉ & DELI

Nobelparken, AU Campus, bygning 1481
Mandag - Fredag: 7.30-18.30
SpisPåAU

DALE’s CAFÉ

AU Campus, bygning 1652
Mandag - Torsdag: 9-16, Fredag 9-19, Lørdag 10-15
Dale’s Café
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Den aarhusianske sangskriver
Simon Axelsen står bag indiepop
projektet Eye Win Hoe.

Eye Win Hoe

En musikers blik på Aarhus
Af Simon Axelsen // Foto: Simon Axelsen og Steffen Kloster Poulsen

Indhyllet i rumklang og lækre guitarfigurer er
den 28-årige engelskstuderende ved at indtage
musikmiljøet i Aarhus. DR’s Karrierekanon har
flere gange anbefalet debut-EP’en ”Rowena”, og
sidste år spillede Simon axelsen på den aarhusianske branchefestival SPOT.

Man kan ikke jage en stemning
Sangskrivning er en sjov størrelse, som pludselig kan springe ud af ingenting. Jo mere man
forsøger at jage det, jo mindre får man skrevet.
Derfor er det, der har virket og fortsat virker for
mig at lade sig påvirke af de indtryk og oplevelser, man får. Her har Aarhus utvivlsomt været
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en vigtig katalysator for mig som sangskriver og
musiker. Der er bare noget særligt ved Aarhus
og den vibe, man får rundt om i bylivet. Som
tilflytter fra Vestjylland holder jeg virkelig af, at
man i Aarhus kan komme til både skov og vand
i løbet af ganske kort tid og samtidig være inde
midt i byen. For mig er det blandt andet det, der
gør Aarhus til ”Smilets By”. Hvilket helt sikkert
også er noget, man kan fornemme i mine sange.

Festivallen for nye navne
Et rigtig godt eksempel på den ”vibe” der er i
Aarhus, findes i festivalen SPOT. Det vilde ved
SPOT er, at hele byen inddrages og gøres til én
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Se mere på: facebook.com/eyewinhoe/
Lyt: Du kan finde Eye Win Hoe på Spotify

Kom foran med
digital udvikling og
innovation

Bliv cand.it.
Find din cand.it.-uddannelse
på www.cand-it-vest.dk

Læg it til din bachelor
stor festivalplads. Det er en festival som virkelig
omfavner byen og dens charme, og derfor er
den noget helt specielt for mange. Derfor var
det også en kæmpe oplevelse at få lov til at spille på netop SPOT festival sidste år – det var ret
vildt!

Noget særligt
Spot er et fedt vindue at få lov til at udstille sig
selv i. Én ting er alle de branchefolk som deltager i festivalen, en anden (vigtigere) er at få lov til
at spille for et nysgerrigt publikum, som ønsker
at man får succes med en god koncert. Det er
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noget helt særligt, som jeg ikke har set andre
steder eller på andre festivaler.
Ny og spændende musik præsenteres på SPOT,
og derfor har publikum lysten til at ”tryllebindes”
– så der sker noget særlig, når man står der på
scenen og virkelig kan mærke publikum. Man
kan blive helt høj af det.
Generelt er Aarhus garant for et fedt musikmiljø,
hvor man kan få muligheden for at spille
på de etablerede steder som Fatter Eskil, Radar,
Headquarters og de mindre og hyggelige steder
som Fairbar, hvor folk er gode til at støtte op og
”suge musikken til sig”.
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Din kaffeguide til unilivet

Business
& Social
Science

Tekst og foto: Mette Marie Heinfelt

Science &
Technology

Hva’
læser
du?

Humaniora
Kaffe
Baileys
Har du
forelæsning?

Selvfølgelig
ikke. Du læser
humaniora

Health
Jeg er stået
op kl. 3 om
natten for at tage
til Kapsejlads

Drikker
du
kaffe?

Nej

Er du
sportsidiot?

I don’t
understand a
single word

The

Espresso

Nej

Læser du Jura,
Økonomi eller
Statskundskab?

Ja

Ja
Syphon
Vakuum
brygger

Nej

Nej
Ja
Selvfølgelig
gør du det

Unikaffe

Exchange
Student

Det er
udnyttelse af
3. verdenslandes
koloniale fortid
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Soyamælk

Læser du
psykologi?

Ja

Ja

Ja

Cappucino

Skal du
lave gruppearbejde?

Ja

Nej

Er du
en nørd?

Nej

Nej

Det er ikke
præstationsfremmende

Læser
du HA?

Læser du
det for at tjene
MANGE
penge?

Ja

Stempelkande

Flat White

Super
prætentiøs
Aeropress
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Mit navn er Ditte Gimm Hansen, jeg er 28 år og blogger på Ditteblog.dk, som er en
livsstilsblog med fokus på mode, boligindretning og tips til Aarhus. Jeg bruger meget
tid foran min computer, og jeg elsker at sidde rundt omkring i Aarhus på hyggelige
caféer og kaffebarer og arbejde. Her kommer mine tips til mine favoritsteder, hvor
man kan sidde med sin computer og studere.

Kaffebarer i Aarhus
Af Ditte Gimm Hansen // Foto: ditteblog.dk, Matte Marie Heinfelt og Plukk

Kjærs Kaffebar, Sønder Allé 29
Kjærs kaffebar ligger lige ved Rutebilstationen. Den har et godt miljø til at
sidde og arbejde i, en unik og personlig indretning og ikke mindst virkelig
god kaffe. Det er muligt at få stempelkort til kaffen, hvilket bestemt er et
plus. Eneste minus er, at der ikke er noget toilet. Det kan selvfølgelig være
problematisk, hvis man sidder der i længere tid.

Café Opera, Banegårdspladsen 9
Café Opera ved Banegården ligner måske ikke et typisk arbejdsspot med
den luksuriøse indretning med velour, guld og marmor. Men ikke desto
mindre opfordrer de til, at man hiver hele studiegruppen med og sidder
og arbejder hos dem. Der er wifi, god kaffe og virkelig instagramvenlige
omgivelser. De giver -20% i studierabat.
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Lynfabrikken, Vestergade 49

The Lazy Wombat, Ceresbyen 20

Lynfabrikken er det sejeste sted med de sejeste typer. Her bliver man virkelig inspireret og motiveret
til at få arbejdet igennem. De gamle fabrikslokaler
er indrettet, så der både er plads til gruppearbejde
og til at sidde og arbejde selvstændigt. Samtidig har
man udsigt ud over byens tage. Stedet er utrolig
populært, så det er en god ide at komme fra morgenstunden. Her kan man sagtens sidde i mange
timer, uden der bliver kigget skævt til en.

The Lazy Wombat er placeret i en af de nye bygninger i Ceresbyen. Det er ikke den hyggeligste
café på min liste, men jeg synes alligevel, at de har
formået at få noget godt ud af de nye, lidt “kolde”
lokaler. Deres kaffe er virkelig god og navnene på
de forskellige kaffetyper er meget gennemført
australske. Jeg kan virkelig anbefale at prøve deres
grillede toast med kylling, ost og avocado. Jeg har
hørt at navnet på caféen skulle være en reference
til “de dovne studerende”, som de gerne vil have
på besøg til kaffe, så der er selvfølgelig også wifi, så
man kan sidde og studere.
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Plantecaféen, Skovgaardsgade 5
Plukk står bag Plantecaféen, hvor konceptet er en plantebutik kombineret med en kaffebar, som
gør det muligt at nyde en virkelig skøn kop kaffe i den mest frodige café. Jeg er kæmpe fan. Derudover kan man også købe masser af lækkert kaffeudstyr og selvfølgelig de smukkeste planter. De har
lukket hver mandag og åbner først kl. 11 de andre dage. Man kan evt. starte hos Spiselauget, som
også ligger på Godsbanen, hvis man har brug for at sidde et sted fra morgenstunden. De serverer
endda filterkaffe til en 20’er.
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Kapsejlads
Af Mette Marie Heinfelt // Foto: AU Foto

Kapsejladsen er en årligt tilbagevendende begivenhed i foråret, hvor de forskellige
institutter og videregående uddannelser i Aarhus kæmper om at vinde ’Det Gyldne Bækken’. Eventet foregår i Universitetsparken og tiltrækker hvert år mere end
25.000 studerende. Det har gjort det til Nordeuropas største studenterarrangement. 12 institutter er hvert år repræsenteret med hver sit hold, og hvert hold består af 5 deltagere med mindst en af hvert køn. Kapsejladsen arangeres af medicinstudiets festforening, Umbilicus.

Flotte introer

God start på dagen

Konkurrencen

Hvert hold har brugt mange uger på

Publikum kommer gerne før

Kapsejlads er i bund og grund en

at forberede en intro til kapsejlad-

klokken 04.00 om natten for at

gummibådsstafet frem og tilbage

sen. Ofte spiller introerne på kendte

sikre sig de bedste pladser på

over unisøen, hvor deltagerne

temaer fra film og tv-serier.

bakkerne omkring Unisøen.

undervejs skal bunde en øl.
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Sejrsrus

I 2018 sejlede medicinernes festforening Umbilicus sig til sejren
af Kapsejlads og kunne hæve det eftertragtede Gyldne Bækken
over hovedet. De kan vente sig kamp til stregen af de andre festforeninger i 2019.
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Nøgenløbet

Bryster, deller og dinglediller er fast på programmet, når starten
går til nøgenløbet. Deltagerne løber rundt om unisøen og svømmer gennem den for at få fingrene i præmien, der som regel er en
billet til en af sommerens festivaller.
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Konferenciers
I år dannede Anders Lund
Madsen og Anders Breinholt
kommentatorpar på tømmerflåden
i Universitetssøen.

50% rabat
på DM Forsikring, Danmarks mest attraktive
studieforsikring. Find vores forsikringsberegner
på dm.dk/forsikring. Det koster 0,- kr at være
studiemedlem af både Dansk Magisterforening
og Magistrenes A-kasse det første år. Du får
adgang til forsikring, gratis kurser, workshops og
professionel studie- og karriererådgivning.
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AU Helpline
Af Eva Poulsen // Foto: Ashlee Wilson

AU Helpline er en telefonlinje, der står klar til at lytte til dine personlige og sociale
udfordringer som eksamensangst, perfektionisme, ensomhed, mangel på motivation og meget mere.
AU Helpline er en nyopstartet organisation
stiftet af studerende på Aarhus Universitet.
Formålet med AU Helpline er at tilbyde støtte
til universitetets studerende gennem en telefonlinje, der som udgangspunkt skal holde
åbent hverdage fra kl 19-22. Linjen bemandes
af andre universitetsstuderende, der har gennemført en grundig, obligatorisk oplæring. Du
er helt anonym, når du kontakter linjen.
Vi er ikke uddannede psykologer, og stiller derfor hverken diagnoser eller yder professionel
terapi, men vi henviser gerne til andre ressour58 // STUDENTERRÅDET

cer og tilbud for studerende, hvis der skulle
være behov. Har du brug for at få sagt noget
højt, få udforsket en problemstilling fra en ny
vinkel eller bare høre, at du ikke er den eneste,
der har prøvet at dumpe en eksamen, så er AU
Helpline et tilbud til dig.
AU Helpline planlægger at være klar til at tage
imod opkald i forbindelse med studiestart i efteråret 2018.
Yderligere information og opdateringer om telefonnummer og faste åbningstider kan du finde på: facebook.com/auhelpline/

Stifter af AU Helpline, Eva Poulsen, er 25 år gammel og medicinstuderende på Aarhus Universitet. Før hun startede på AU, færdiggjorde hun en bachelor i psykologi
på et amerikansk universitet, hvor hun blev oplært som frivillig på en telefonlinje
for universitetets studerende. Her fik hun inspirationen til AU Helpline.
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HVAD GØR DIG GLAD?

Gratis retshjælp

Find oplevelser og fællesskaber i Aarhus
eller skriv et opslag, så du kan mødes
med andre, der deler din interesse

Retshjælpen består af 18 engagerede jurastuderende,
som brænder for at hjælpe dig gennem den kringlede
paragrafjungle.
Det betyder, at du kan få hjælp, hvis du fx skal have kigget en
lejekontrakt igennem, mangler at få udbetalt løn på dit arbejde,
har problemer med gæld eller skal klage over en afgørelse om
SU eller boligstøtte. Retshjælpen har tavshedspligt, så alle oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Hvad kan de hjælpe med?

STUDENTERRÅDETS RETSHJÆLP

Retshjælpen rådgiver inden for en lang række områder. Du kan
bl.a. få hjælp til lejeforhold, familieforhold, arveforhold, sociale
sager, ansættelsesforhold, erstatningsforhold og gældsforhold.
Retshjælpens rådgivere er jurastuderende, de er derfor naturligt begrænsede i, hvor langt de kan føre sagerne. Til gengæld er
ingen sager for små, og alle sager behandles på lige fod.

Studenternes Hus
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Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 Aarhus C
+45 8715 3878
ret@sr.au.dk
srretshjaelp.dk

www.genlydaarhus.dk
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Se mere om arrangementer og
muligheden for at blive frivillig på:
facebook.com/aarhusradiobiograf/

Aarhus Radiobiograf
I Aarhus Radiobiograf præsenteres fortællende radio- og lyddrama. I Øst for Paradis’
bløde, røde sæder og dæmpede belysning kan publikum lade sig omfavne af lydens
univers. Skærmen er slukket, så billederne må fantasien selv fremkalde.
Hvert arrangement tager udgangspunkt i enten et specifikt radiodrama eller et tema. Oftest fuldendes aftenen med besøg fra oplægsholdere, der har en tilknytning til podcasten
eller ekspertise indenfor emnet. Vi har budt
publikum på alt fra fiktionstema med afspilning af ´Noget om Emma´ og besøg af forfatter Sigurd Plaetner til erotisk radiobiograf med
besøg fra ’Det Ovale Rum’ og afspilning af det
prisnominerede lyddigt ’Rystelsen’, suppleret
af et interview med lydgeniet Peter Albrechtsen og redaktør Rebecca Bach-Lauritsen.
Aarhus Radiobiograf åbnede dørene første
gang i 2013, men gik i sig selv igen. Radiobio62 // STUDENTERRÅDET

grafen genopstod som et naturligt resultat
af podcastens opblomstring og havde repremiere den 1. november 2017. Projektet blev
kickstartet med radiodokumentaren ’Nattens
Dronning’ og besøg af Thomas Smedegaard,
journalisten bag værket.
Aarhus Radiobiograf arrangeres af otte-ti frivillige og afholder arrangementer hver anden
måned i samarbejde med Center for Sound
Studies ved Aarhus Universitet. Vi søger af og
til nye frivillige til arrangørgruppen, så hvis du
interesserer dig for podcast- og radiomediet og
elsker at lytte til og tale om podcast, så hold øje
med vores Facebookside.
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Studenterradio
Hvor går du hen, hvis du vil finde en podcast der gennemgår Harry Potter-bøgerne
kapitel for kapitel? Hvor går du hen, hvis du vil finde et radioprogram om, hvad der
sker i Asien netop nu? Hvor går du hen, hvis du har den skæve ide til den næste store
podcast, men ikke helt ved hvordan podcastverdenen fungerer?
Aarhus Studenterradio (AASR) er Danmarks
største studenterradio og en stor legeplads for
dem, der gerne vil forsøge sig med at lave radio
og podcasts.
Vi har til huse i Stakladens kælder, hvor vi har
vores eget studie, og hvorfra vi sender live hver
morgen mellem 8 og 9 i hverdagene med Aarhusrelaterede nyheder.
Vi sender også på fm om eftermiddagen, men
gør mest i podcasts som kan høres døgnet
rundt på vores hjemmeside, iTunes og andre
platforme. Radioens sendeflade er meget bred
og bevæger sig fra satire og underholdning til
det allermest fagnørdede og skæve. Sendefla64 // STUDENTERRÅDET

den er faktisk så bred, at AASR i i 2017 var den
6. største udbyder af podcasts på itunes i Danmark.
Udover at lave radio har du også mulighed for
at prøve dig af som tekniker, kommunikationsansvarlig, webmaster m.m.. For AASR er en forening med ca. 150 medlemmer, og selvom alt
er frivilligt, er vi en radiostation som alle andre.
Har du lyst til at udfordre radiokonventionerne,
eller vil du bare gerne prøve at lave radio? Så er
AASR noget for dig!
Send en mail til chefred@aasr.dk eller klik ind på
aasr.dk for at se og høre nærmere! Vi lyttes ved
på 98,7 fm eller på aasr.dk!
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Lyt med på:
podland.fm/fries-before-guys/
eller på Itunes

Fries Before Guys
Af Josephine Kuhn og Nanna Elizabeth Hovgaard
Foto: Fries Before Guys

Fries Before Guys præsenteres af veninderne Nanna og Josephine. Det er en samtalepodcast, der giver et intimt indblik i at være ung kvinde i 20’erne med dertilhørende
kvartlivskrise. Hver uge reflekterer de over et specifikt tema eller emne i berøring
med deres liv i et forsøg på at bryde tabuer og normer. Det handler om livet, glæden,
angsten, forvirringen og forventningerne. Det handler om dig!

1

Føl dig ikke presset til at være konstant social de
første måneder. Det er helt okay at vælge til og
fra. Det koster energi og kræfter at flytte til en ny
by og starte på et nyt studie.
Alenetid kan være en lige så værdifuld investering som de sociale arrangementer. Det er også
okay at tage hjem til de gamles kødgryder med
vasketøjet, hvis man får feeling.
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2

Investér i en cykel og lær byen at kende. Vi elsker
fornemmelsen af at cykle rundt i en fremmed by
og kilometer for kilometer ‘erobre’ gaderne. Det
er utroligt så hurtigt, man føler sig hjemme i en
ny by, når man først kan finde rundt.
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Din professionelle boghandel
på Aarhus Universitet

3

Vær ikke bange for at være ærlig over for dine
nye studievenner. Det er så sindssygt normalt
at have modstridende følelser oveni alt det
spændende som f.eks. at føle sig nervøs og
have hjemve. Langt de fleste synes også, at det
er scary shit at være alene i en ny by eller på et
nyt studie. Det er virkelig dejligt at kunne være
åben omkring sine tanker og finde ro i, at alle er
i samme båd.
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4

Lad være med at presse dig selv for meget fagligt fra dag ét. Tag det hele én dag ad gangen.
Der er vildt mange nye indtryk og informationer,
der skal bearbejdes og lagres.
Det er en kæmpe omvæltning at starte på uni,
og du behøver ikke at have læst hele pensum
efter en uge. Der er masser af tid til at lære måske endda hele fem år. Ingen forventer, at du
kan levere på BA- eller kandidatniveau på 1. eller
2. semester.

Hos stakbogladen finder du relevante bøger til dit studium
samt diverse studieredskaber. Vi hjælper dig med at printe
eller kopiere dine opgaver i sort/hvid eller farve samt indbinding med spiral- eller limryg. Du finder altid super gode
tilbud på bøger og papirvarer. Læs mere på stakbogladen.
dk og følg os på facebook.com/Stakbogladen.

10%
rabat på dine
studiebøger

Stakbogladen
- viden i stakkevis

Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 Aarhus C
86 12 88 44

Naturfag
Ny Munkegade, Byg. 1530
Universitetsparken
86 12 87 44

Stakbogladen Birk
Birk Centerpark 5
7400 Herning
97 21SR.AU.DK
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LGBTQ
fællesskaber i Aarhus
Af Simone Fuglsang Grooss // Foto: Martin Ballund, aarhuspride.dk

Der er masser af tilbud for LGBTQ’ere (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer)
i Aarhus. DiverseCity er en forening for studerende, der blandt andet holder arrangementer ved studenterhuset som kagekonkurrencer, brætspilsaftener og foredrag.
Vi har arrangementer, hvor vi benytter os af
Aarhus’ prisvenlige tilbud som museumsbesøg,
bowling og PROUD Filmfestival.
Man er altid velkommen til at komme til vores
arrangementer og det kræver ingen tilmelding.

de drikkevarer i køleskabet og tid til en hyggelig snak over baren. Man finder ligeledes både
bordfodbold, dart og masser af brætspil i de
hyggelige lokaler.

Besøg Mejlgade

Er man sporty er Danish D-Lite bestemt noget.
De har både fodbold, badminton og svømning
til nogle meget overkommelige priser. Hvis man
har en idé til at starte en sportsgren op, er man
også mere end velkommen.

Hvis man føler tørsten ramme, så holder Sappho til på Mejlgade 71 og er et hyggeligt sted
med yderst billige øl. Så længe man husker sit
halvårlige medlemskab på 25kr, er der altid kol70 // STUDENTERRÅDET

Sport

Etnisk minoritet

Frivillig

Sabaah tilbyder netværksskabende caféaftener
for LGBTQ’ere med minoritetsetnisk baggrund.
De er meget opmærksomme på anonymitet og
diskretion.

Hvis man har lyst til at prøve kræfter med at være
frivillig, er der masser af muligheder. Blandt
andet søger LGBT-Danmark som regel nye rådgivere, og Aarhus Pride kan altid bruge en hånd
til årets fedeste regnbuefest, der ligger den første lørdag i juni.

Transpersoner og non-binære
T-gruppen Aarhus holder til hver anden søndag
på Sappho og er et mødested for transpersoner, non-binære, folk der kæmper med deres
kønsidentitet og pårørende til transkønnede.
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AUS er en organisation, der er drevet af studerende for at sikre billige og gode muligheder for
at dyrke sport med sine medstuderende.
AUS arbejder sammen med 16 selvstændige
medlemsklubber i Aarhus. Disse klubber tilbyder alt fra Kenikan, en klassik form for japansk
kampsport, til svømning, håndbold og skak.
Hver sportsklub har en stærk studieprofil og ønsker derfor, at det skal være attraktivt for netop

Study Hard, Train Harder
Af Emma Damgaard Williams // Foto: AU Sport

Aarhus Universitets-Sport (AUS) er en paraplyorganisation for 16 selvstændige medlemsklubber i Aarhus. Vi tilbyder således studerende et bredt udvalg af
idrætsaktiviteter. AUS bestræber sig på at kunne tilbyde idræt til så mange studerende som muligt, da vi ser motion som en vigtig til af et balanceret studieliv.
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studerende at være medlem. Sportsklubbernes
medlemmer består dog af en god kombination
af studerende og ikke-studerende. Som medlem vil man derfor ikke opleve at blive meldt ud
af klubben, når man ikke længere er studerende. Hvert år afholder AUS også sin helt egen skitur, som i år gik til Saint-Sorlin D’Arves. Kort sagt,
er der plads til alle, som har lyst til at få sved på
panden og venner for livet!

AUS arbejder på at forbinde studerende på tværs af ud-

Aarhus Universitets-Sport

dannelser gennem sport. Dette gør vi blandt andet gen-

Frederik Nielsens Vej 4

nem aktiviteter som Danmarks Største Fredagsbar og

8000 Aarhus C

Idrætsdag. Her står AUS for den sportslige side af dagen,

kommunikation@aus.au.dk

så de studerende kan komme udenfor og nyde det forhå-

www.aus.au.dk

bentligt gode sensommer vejr med fx en basketballkamp.
Facebook og Instagram:
Aarhus Universitets-Sport
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21. september i Universitetsparken

Danmarks Største
Af Mette Marie Heinfelt // Foto: AU foto

Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et årligt, studenterdrevet arrangement med omkring
20.000 besøgende. Arrangementet bliver afholdt af Studenterrådet og AU Sport.
I år kan studerende og denne gang også medarbejdere se frem til en ekstra stor fest til Danmarks
Største. Arrangørerne er nemlig gået sammen med AU for at fejre universitetets 90-års-fødselsdag.
Tidligere har Danmarks Største haft besøg af Phlake, Minds of 99 og TV-2. Hold øje med facebookeventet Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2018, hvor årets navne annonceres.

SIG HEJ TIL
ET FITNESSTILBUD,
DER PASSER TIL ALLE
STUDIERNE

169,- 0,PR. MÅNED

I OPRETTELSESGEBYR

TRÆN FRIT I ALLE CENTRE
GRATIS KAFFE · GRATIS PRØVETRÆNING
GRATIS TA’ EN VEN MED*
GRATIS UDLÅN AF BIKESKO
*) Gælder kun én træning pr. person

Ølbowling

Sport

Koncerter

Ved siden af deltagerne i Ølbowling-

Man kan dyste i forskellige sports-

Om eftermiddagen og aftenen

turneringen, står der altid en spand

grene på tværs af studier. Tilmeld dit

er der mulighed for at nyde

klar, hvis de kaster op.

hold på storfredag.dk.

en kold øl og god musik.

74 // STUDENTERRÅDET

HIFIVEFITNESS.DK
VIBORGVEJ 3
8000 AARHUS C
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Det er forskelligt, hvornår i løbet af dit studie, du har mulighed for at komme på udveksling eller i praktik i udlandet. Du kan finde disse oplysninger i din studieordning
eller hos studievejledningen. Her kan du også få viden om ansøgningsfrister.
Hvorfor tog du på udveksling?
Det var en oplagt mulighed for at prøve at leve i
et andet land og opleve, hvordan andre bor og
studerer. Det var også en god anledning til at
blive rigtig skarp til engelsk. Valget faldt på York,
fordi Google fortalte, at det var en smuk by med
et godt universitet. Jeg har desuden en lille anglofil Harry Potter fan i maven, som drømte om at
lande midt på Hogwarts.

Udveksling

Hvad var det bedste ved at være på udveksling?
De venner jeg fik, der først og fremmest kom
fra alle mulige andre lande end England. Dem

har jeg fået en masse gode koncertoplevelser
med. Det var også godt at finde ud af, at ude er
godt, men hjemme er bedst. Jeg har virkelig lært
at sætte pris på AU, det danske uddannelsessystem og smørhullet Aarhus.
Hvad var det værste ved at være på udveksling?
Der venter en mur af bureaukrati, før man kan
tage af sted, og det samme gælder, når man ankommer til et nyt land og universitet. Det værste
var dog at være væk fra alt og alle man kender.
Og så skal man lige acceptere, at der jo også indtræffer en hverdag på et tidspunkt.
Du kan læse mere på:
• studerende.au.dk/rejsud/
Søg legat:
• legatbogen.dk
• nordeafonden.dk/legater-til-studieophold

Tekst og foto: Amalie Møller Dybro

Amalie Møller Dybro, 23 år. Hun læser Idéhistorie på
6. semester og har været på udveksling i York i England.
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Min bror var på besøg. Det er

Jeg hang især ud med de

dejligt med besøg hjemmefra,

andre udvekslingsstuderende og

når man er væk et halvt år.

tog på ture i England
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Fredagsbarer

Tour de fredagsbar
Af Mette Marie Heinfelt // Foto: AU Foto

Uni er ikke kun forelæsninger, tykke bøger og læsesale. I weekenderne er der feststemning i de mange fredagsbarer. Stort set alle institutter ved universitet har deres
egen festforening drevet af de studerende.

Eforen

Studenterbaren

Ud i solen

Når de andre fredagsbarer lukker,

Under Studenterhus Aarhus ligger

Flere fredagsbarer har adgang til

Spil, øl og hygge
I Samfundsfaglig Fredagsbar har

kan du altid sætte kurs mod Eforen

Studenterbaren, der både fungerer

Universitetsparken som flittigt

tæt på Det Kgl. Bibliotek. Eforen er

som bar og hyggelig café. De har et

benyttes til boldspil, Kongespil og

fredagsbarer kan du også hygge med

kollegiernes fredagsbar og holder

udvalg på mere end 200 øl og holder

ølbowling, som her ved medicinernes

brætspil, bordfodbold og beer pong.

åbent fredag kl. 16-05.

åbent mandag til lørdag.

fredagsbar, Umbilicus.
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• @lkymia
• ARABAR
• Biologisk fredagsbar
• Chaos
• Die Rote Zone
• Esperanto
• FRED
• Fredagsbar.dk
• Fredagscaféen
• Fysisk Fredagsbar
• Kalkulerbar
• Kasernebaren
• Katrines Kælder
• Klubben
• Konverterbar
• KOMMAbar
• Nonsens
• Pod Stolom
• Panta Rei
• Samfundsfaglig fredagsbar
• SIFFOS
• Symposion
• Theos Bar
• Umbilicus.

de sat op til et spil flip cup. I mange
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Den bynære natur

Af NaturRetur og Mette Marie Heinfelt // Foto: NaturRetur og Trine Niebuhl
NaturRetur er et naturformidlingsinitiativ i Aarhus, der året
rundt forsøger at gøre naturen mere tilgængelig for alle.
De udbyde en række forskellige ture hver måned.
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NaturRetur blev startet i november 2015 af Nikolaj Voldum Ahlburg og Johan Mejniche Nielsen. Målet var at nyfortolke naturformidlingen i
Aarhus på en måde, som gav naturen en bredere appel hos alle aldersgrupper.
NaturRetur har gennemført mere end 100 naturture med forskellige temaer. I eksamensperioden arrangerer de blandt andet ’Naturens læsesal’ hvor de finder et roligt og passende spot
i skovbunden af Risskov, og sørger for, at der er
kaffe, the og snacks. De inviterer også til mor-

genbadning, ’Østers og Champagne’ og tager dig
med, når der skal findes urter til maden. De har
således opbygget et stort kendskab til naturen
og de muligheder, der findes i byen, ved havet
og i skovene.
NaturRetur består af en værtsgruppe af frivillige
naturentusiaster fra Aarhus, der sammen udvikler og gennemfører turene på månedlig basis.
Du kan læse mere her:
natur-retur.dk eller facebook.com/naturretur/

Dyrehaven

Aarhus å

Vinterbadning

Syd for Aarhus ligger Marselisborg

Vil du på tur ned ad åen, kan

I vintersæsonen er Den

skovene langs stranden. Her finder

du leje en kano i sommerhalvåret

Permanente åben for vinterbadere

du også Marselisborg Dyrehave,

ved Den Blå Rambla. De holder

fra foreningen Vikingeklubben

hvor du kan opleve sikavildt,

til ud for Folkestedet på Carl

Jomsborg. Du kan blive medlem

dåvildt og vildsvin.

Blochs Gade 28.

her: vinterbadning.dk
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Få studierabat*på biografbilletten
*

Ved fremvisning af gyldigt studiekort.

Risskov

Risskov referer til bydelen nord for Aarhus. Den er opkaldt efter skoven,
Riis skov, der ligger i bunden af området.
Her finder du også stranden og badeanstalten Den Permanente. Risskov
er en af byens bedste og mest populære badestrande. Den Permanente
er et havbad med livreddere, lukkede omklædningsrum, kiosk, toiletter og
vandhaner. Badeanstalten ligger 2,5 km nord for Aarhus centrum.
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Gælder i

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

Gælder i

Læs mere om studierabat på nfbio.dk

Nordisk Film Biografer Trøjborg
Tordenskjoldsgade 21SR.AU.DK
- 8200 Aarhus
// 83 N
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