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Du starter på universitetet i en tid, hvor verden 
er i forandring, og det er tid til nye tanker. 
Vi håber, at Aarhus Universitet vil give dig de 
nødvendige rammer, så nye tanker kan spire, 
og så du kan hjælpe os med at tænke ud af bok-
sen. Det er der brug for!
Det kan virke stort og til tider uoverskueligt. 
Det er helt forståeligt! Derfor skal der være 
plads til at stoppe op og tænke efter. For vi skal 
ikke bare fra A til B. Der skal være plads til fri-
villighed, forskning og fredagsbar. Har du brug 
for lidt hjælp, så slå op i denne bog og få et par 
gode råd og tips til livet som studerende i ver-
dens bedste studieby.
Når du er faldet på plads, har du måske lyst til 
at blive en del af en af de mange foreninger på 
studiet – og måske her hos Studenterrådet?
Vi er en organisation, der repræsenterer alle 
studerende på Universitetet. Vi er din stemme 
over for universitetsledelsen, i den offentlige 

Kære medstuderende
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En grøn bog 
I Studenterrådet er vi i gang med en grøn omstilling. 
Derfor er bogen, du sidder med nu, trykt på genbrugs-
papir, og derfor er klimaet en af vores mærkesager. 
Bevidstheden om klimaet fylder nemlig meget blandt 
os studerende og på universitetet lige nu. Du kan finde 
gode råd og inspiration til at leve mere bæredygtigt på 
de næste sider. God læselyst. 

debat og lokalt på de enkelte studier. Vi arran-
gerer Danmarks Største Fredagsbar, kurser og 
Studiemessen, og så udgiver vi netmediet Del-
finen.
Det betyder, at vi er de studerendes stemme 
på Aarhus Universitet og dermed også din. Så 
når hverdagen melder sig, og de mange gode 
idéer begynder at spire, skal du have det bedst 
mulige universitet at udfolde dig på, og her 
kommer Studenterrådet ind i billedet. Vi skal 
stå sammen i kampen. Der er nemlig “Intet Uni-
versitet uden de Studerende” 
 
Vi glæder os til at kæmpe med dig!
Velkommen til Aarhus Universitet!
 
Krestina Vendelbo Christensen 
og Hanna-Louise Schou Nielsen
Formandskabet hos Studenterrådet  
ved Aarhus Universitet
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Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen til 
et enestående fællesskab. Et fagligt fællesskab 
– men i høj grad også et socialt fællesskab.
De kommende år får du en fantastisk mulighed 
for at fordybe dig i netop det fag, du brænder 
allermest for. Undervejs vil de dygtige og en-
gagerede forskere – og ikke mindst dine med- 
studerende – være med til at støtte og udfor-
dre dig. 
Du vil opleve, at Aarhus Universitet i de kom-
mende år stille og roligt bliver et mere digitalt 
universitet. Det betyder dels, at vi løbende ud-
vikler nye undervisningsformer, som betyder, 
at din uddannelse foregår både online og offli-
ne. Men også, at vi vil arbejde for at give dig de 

Kære
Studerende

digitale kompetencer, du får brug for inden for 
netop dit fag. 
En uddannelse på Aarhus Universitet er et godt 
springbræt til din videre karriere. Men det er 
mere end det. Det er et godt springbræt til 
resten af livet. På universitetet kan man både 
fordybe sig, forundre sig og – måske endda for-
elske sig, hvis man griber de muligheder, man 
får for at engagere sig fagligt og socialt.
Jeg tænker selv tilbage på min studietid som en 
helt enestående periode i mit liv. Og jeg håber 
virkelig, at du senere i livet vil gøre det samme. 
Hjerteligt velkommen til dit universitet!

Brian Bech Nielsen Rektor ved Aarhus Universitet 

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

For 31. år i træk afholder Studenterrådet Studiemessen på Aarhus Universitet. Studenterrådet by-
der 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 aar-
husianske frivilligorganisationer.

Gratis øl
Studenterrådet giver en 

forfriskning i baren, som man kan 
nyde ude i Solgården. 

Konkurrencer
På messen er der altid mulighed 

for at vinde fede præmier fra byens 
barer, spisesteder og fritidsaktiviteter.

Gratis ting
Foreninger og virksomheder 

deler masser af gratis ting ud.

2.-4. september 2019 fra 10-16

Studiemessen
Af Mette Marie Heinfelt // Foto: AU Foto
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Vi står sammen. Hvor står du?
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Dit nye liv som studerende ved Aarhus Univer-
sitet kan nok virke overvældende her i starten, 
men du skal bare glæde dig. For du er nu i gang 
med at tage en uddannelse i Danmarks bed-
ste uddannelsesby! Aarhus er en fantastisk by, 
som vokser med cirka 5.000 indbyggere hvert 
år – de fleste 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 på tværs af byen og 
hurtigt komme rundt til alle byens mange mu-
ligheder, caféer, museer, teatre, restauranter, 
træning osv. Inden længe kan du opleve kultu-
ren for fuld udblæsning til Aarhus Festuge.
Aarhus er en hyggelig og tilmed meget tryg 
by, også når her er fest og farver. Men du skal 
selvfølgelig være 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 hin-
anden 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 at være i, og du vil kunne tage den oplevelse 
med dig resten af livet.
Men frem for alt skal du nu bruge de kommen-
de uger på at falde til i den 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 fanta-
stisk studiestart.

Jacob Bundsgaard, Borgmester

Velkommen til Danmarks 
bedste uddannelsesby

Af Jacob Bundsgaard, borgmester // Foto: Runólfur Geir Guðbjörnsson
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Tog
Er du mellem 16 og 25 år eller  

studerende, kan du købe en ung-
domsbillet ved DSB. Du kan få ung-
doms- og studierabat med Rejsekort 
og hvis du kigger efter ’Orangebillet-

ter’ og ’klapsædebilletter’.
Pendler du, eller skal du på et  

tidspunkt i praktik, hvor du skal 
pendle, kan du bestille et Ungdoms-
kort. Det er et pendlerkort til stude-
rende. Du kan se priser og bestille 

kortet på ungdomskort.dk

Letbane
Letbanen kører på den indre stræk-

ning mellem Aarhus Hovedbanegård 
og Lystrup via Lisbjerg og Nye. Jørgen 
Leth har indtalt stoppene i to ud af 

14 tog på den nuværende strækning. 
Vil du køre med ’Lethbanen’ skal du 
holde øje med vogn 1101/1201 og 
1107/1207. Er du ikke togspotter  
kan de genkendes på Jørgen Leth- 

citaterne udenpå og digtene indeni.

Cykel
Aarhus er først og fremmest en  

cykelby, men spænd hjelmen, for  
det går stærkt ned ad Randersvej.  
Studenterrådet kæmper hårdt for  

at gøre Aarhus til en sikker cykelby, 
men vi kan ikke gøre alt, så pas  

godt på dig selv.

Bus
Modsat mange andre byer går du ind 
midt i bussen i Aarhus og ikke oppe 
ved chaufføren. Tjek rejseplanen.dk.
Du kan få ungdoms- og studierabat 
med Rejsekort, der giver større rabat-

ter til busser, Letbane og tog.

Bil
Find et lift på gomore.dk eller find en 
transportgruppe på facebook.com.

Der findes mange grupper, hvor 
man kan søge et lift mellem 

forskellige byer.

Langfartsbus
Du kan finde billige billetter hjem på 

weekend eller på weekendtur til fx 
Berlin på: Flixbus.dk og kombardo-
expressen.dk. Studiekort er ikke nok, 
da der ikke står udløbsdato på. Du 

kan printe din indskrivnings- bekræf-
telse fra Studieselvbetjening (STADS), 

som du finder link til på  
mit.au.dk.

Transport i Aarhus
Af Mette Marie Heinfelt // Illustration: Dennis Hensel
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På de følgende sider kommer vi med hjem hos 
fire studerende, der bor på vidt forskellige må-
der. 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 al-
menbolig. Det koster 100 kroner om året.

Hvordan bor dine
medstuderende? 

Af Mette Marie Heinfelt

Ungdomsbolig og kollegie
• Ungdomsboligaarhus.dk
• Koll.au.dk

Boligsøgningssites
• Boligportal.dk
• Lejebolig.dk

Facebookgrupper:
•  Facebook.com/groups/minlejeboligaarhus
• Kollektiver i Århus
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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 sam-
men med hinanden, gør, at man kommer hinan-
den 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 fæl-
les 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 fin-
de 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.Kollektiv

Tekst og foto: Jeppe Sabroe Thegen. Interview fra 2018

Jeppe Sabroe Thegen, 22 år, studerer Statskundskab på 
4. semester. Han flyttede ind i kollektivet i september 2017 

og deler det med fem bofæller.

Andelsbolig
Jeg har købt en andel i Kollektivet i 

Saltholmsgade, der fungerer som en 
andelsbolig.

Fællesrum
I dagligstuen ser vi Hammerslag, 

Master Chef og falder i søvn under 
Deadline på DR2.

Læseplads
Her ved mit skrivebord sidder jeg 

stort set aldrig; jeg er mere produktiv 
i universitetets rammer.



SR.AU.DK // 1716 // STUDENTERRÅDET

Hvorfor bor du på kollegie?
Det er billigt at bo på kollegie, og Parkkollegierne 
ligger godt placeret i forhold til uddannelsesste-
derne. Jeg bor jo i Universitetsparken. Før det 
boede jeg med en roomie i Viby og en i Aarhus 
N. Jeg skrev mig på venteliste et års tid, inden jeg 
fik tilbudt mit første værelse. 
 
Hvad er det bedste ved at bo på kollegie? 
Det er fedt at møde folk fra forskellige studier, 
og der er altid nogle hjemme til at snakke, spille, 
drikke øl eller spise med. Vi afholder ofte mad-

klub og spilleaftener og så en fest i ny og næ 
eller tour de chambre. 
 
Hvad er det værste ved at bo på kollegie?
Man bor på lidt plads og deler toilet, bad og 
køkken med mange mennesker, hvilket af og til 
kan være lidt trangt. Lige så hyggeligt og rart det 
kan være at være omgivet af mange mennesker, 
lige så træls kan det være, når man er morgen-
træt eller gerne vil snige sig ud i køkkenet for 
at snacke. Det bedste ved kollegielivet er, at du 
altid har dine venner lige ude foran din dør.

Kollegie
Med placering i Universitetsparken 
får man Aarhus bedste udsigt til 

prisen. Her er natur- og dyreliv, men 
forår og sommer er præget af optakt 
til Kapsejladsen. Støj kan forekomme.

Når det er godt vejr, rykker  
kollegiekøkkenet og fælles- 

spisningen udenfor.

En god og solid studieplads er alfa 
omega. Her spenderes mange timer 
med eksamensskrivning, men også 
til vin og snacks inden afgang mod 

fredagsbaren.

Ulrikke Due Hagenau er 21 år og læser 
Nordisk Sprog & Litteratur på 4. seme-
ster. Hun har boet på kollegie i et år.

Tekst og foto: Ulrikke Due Hagenau
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Alt i et
Jeg er rigtig glad for sofaen. Det er 
smart den både kan fungere som 

sofa og seng, når der ikke er særlig 
meget plads at gøre godt med.

Trangt
Selvom der er fint med opbevarings-

plads kunne jeg godt bruge noget 
mere bordplads. Der er blevet smad-

ret et par glas på den bekostning.

Plads til gæster
Mit yndlingshjørne er spisepladsen. 

Jeg sidder her sjældent alene, hvis det 
ikke er for at læse. Den bliver i højere 

grad brugt, når jeg har gæster.

Egen lejlighed
Tekst og foto: Mette Larsen

Mette Larsen er 21 år og læser nordisk 
sprog og litteratur på 4. semester. Hun 
har boet i egen lejlighed i halvandet år.

Hvorfor bor du alene? 
Der er mange boligmuligheder her i byen. Jeg 
har af flere omgange boet med andre og været 
glad for det, men efter få måneder på kollegie 
gik det op for mig, at jeg ønskede mig mit helt 
eget hjem. Jeg har fundet ud af, at det fungerer 
bedst for mig at bo for mig selv. Her skal jeg 
ikke forholde mig til andres rod, men kun træk-
kes med mit eget. Det giver en enorm frihed. 
 
Hvad er det bedste ved at bo alene? 
Friheden! Jeg bestemmer selv, hvornår der skal 
ryddes op og gøres rent, og hvordan det skal 
gøres. Jeg skal ikke tage hensyn til nogen, når 
jeg kommer sent hjem på en hverdag eller har 

overnattende gæster langvejs fra. Jeg sætter 
desuden stor pris på at kunne invitere venner 
på god mad og vin med mulighed for at kunne 
tale eller spille et brætspil til langt ud på afte-
nen, uden det generer nogen. Noget andet er, 
at det med en travl hverdag er rart at kunne 
trække stikket og bare være sig selv. 
 
Hvad er det værste ved at bo alene?  
Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke er kede-
ligt at lave mad og spise alene. Sandheden er 
jo den, at jeg ikke har venner til spisning hver 
dag. Det er nok det værste, for det er altså bare 
sjovere, når man er flere om det.
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Tekst og foto: Emil Schjønning Top Gear-køleskab
Med inspiration i programmet Top 

Gear tager vi tid på, hvor hurtigt 
venner og familie kan komme op 

ad trappen til 3. sal.

Spar plads
Jeg har udnyttet den  

trange plads ved at hænge  
skjorter og jakker op bag  

ved døren.

Hjemligt
Mit værelse skal være  

hyggeligt. Her bruger jeg  
nemlig mange timer på 
læsning og afslapning

Emil Schjønning er 23 år og læser 
statskundskab på 6. semester. 

Han har boet med en roomie i to år. 

Roomie

Hvorfor bor du med én roomie? 
Jeg har først og fremmest valgt at bo med én ro-
omie, så jeg kun skal dele bad og køkken med én 
person i modsætning til på kollegie eller i kollek-
tiv. Det er vigtigt for mig, at der ikke er rodet eller 
beskidt, hvor jeg bor, og det er meget lettere at 
afstemme forventninger til rengøring, når man 
kun er to. Jeg kunne også forestille mig, at der er 
mere ro i en lejlighed.
 
Hvad er det bedste ved at bo med én roomie? 
Det bedste er, at jeg bor dør om dør med en af 
mine bedste venner. Vi har de samme interesser 
og samme grad af ordenssans. Jeg har mulighed 

for både at være social og lukke min dør. Des-
uden har man ofte mere plads i egen lejlighed og 
mere frihed til at indrette og invitere gæster på 
besøg, uden det bliver trangt med plads. 
 
Hvad er det værst ved at bo med én roomie?
Personligt har jeg ikke oplevet nogen ulemper, 
udover at huslejen er en del dyrere end på kolle-
gie. Jeg har dog hørt om flere tilfælde, hvor ven-
ner er flyttet sammen og er blevet uvenner over 
at bo sammen. Derfor er det vigtigt, at man for-
ventningsafstemmer, inden man flytter sammen, 
så man er enige om ting som rengøring, opvask 
og støjniveau.
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Studenterrådet Af Mette Marie Heinfelt. Studenterrådet er en interesseorganisation for de studeren-
de på AU. Vi er uafhængige af partipolitiske interesser og fungerer som talerør for 
alle studerende på universitetet på alle niveauer, hvor der træffes beslutninger.

Bestyrelsen 
Studerende: 2 pladser. Universitetsbestyrelsen sætter 
de overordnede rammer for universitetet og godkender 
AU’s budget på omkring 6 milliarder.

Akademisk Råd 
Studerende: 3-5 pladser. Akademisk Råd er et rådgi-
vende organ for den øverste leder på fakultetet, Dekanen. 
Det er vigtigt at have indflydelse her, fordi de blandt an-
det er med til at bestemme ansættelsesproceduren. Det 
vil sige, at de fx bestemmer, om man vil prioritere gode 
undervisningskompetencer eller forskerevner, når man 
ansætter nye undervisere.

Studienævn 
50% studerende og 50% undervisere. De lokale stu-
dienævn bestemmer alt, der vedrører opbygningen af din 
uddannelse. De laver studieordningen, godkender pen-
sumplaner og eksamensformer. De tager sig af dispensati-
ons- og meritansøgninger og laver forhåndsgodkendelser.

Studerendes
indflydelse på 

universitetet
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af syv medlemmer. De vælges 
af Studenterrådets Fællesråd hvert år i februar. Forret-
ningsudvalget står for Studenterrådets daglige arbejde og 
repræsenterer studerende overfor pressen og universitets-
ledelsen.

Fællesråd
Fællesrådet er Studenterrådets øverste organ. Det består 
af studerende fra fagrådene på de enkelte studier. Hvert 
fagråd får tildelt et antal mandater ud fra, hvor mange 
studerende de repræsenterer. På fællesrådsmøderne bli-
ver Studenterrådets politik og nye tiltag også vedtaget.

Fagråd
Hvert fagområde på Aarhus Universitet har sit eget fagråd, 
der arbejder for at sikre de studerendes rettigheder samt 
præge udviklingen og studiemiljøet på de enkelte studier. 
Fagrådene beskæftiger sig for eksempel med studieord-
ninger, eksamensformer og faglige arrangementer.
Samtidig fungerer fagrådene som baggrundsgruppe for 
de studerende, der sidder i studienævnene på deres insti-
tut og de akademiske råd på fakulteterne.

Studenterrådets 
opbygning
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I starten arbejder Studenterrådet udelukkende 
med de studerendes sociale, økonomiske og 
sundhedsmæssige vilkår. De står bl.a. for bolig- 
anvisning og tuberkuloseundersøgelser.

Besættelsen
Flere i Studenterrådet er også aktive i mod-
standsarbejdet, og der foregår en ivrig produk-
tion af illegale tryksager på rådets kontor. For-
manden 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 gra-
tis madordning.

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

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. 

Studenteroprøret
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 indfly-
delse på universitetet. De vil gøre op med det 
såkaldte professorvælde og ændre undervis-
ningen, som de mener, er forældet.
I 1968 kulminerer kritikken i det berømte stu-
denteroprør. I modsætning til 1960’ernes kritik 
bliver oprøret op gennem 1970’erne politiseret 
og stærkt præget af de marxistiske og revoluti-
onære studerende. Studenterrådet er på dette 
tidspunkt primært styret af forskellige ideolo-
giske fraktioner. Studenteroprøret er en af de 
vigtigste begivenheder for Studenterrådet. I 
den periode sker to afgørende ting: De stude-

Studenterrådet har udgivet 
Studenterhåndbogen, som du 
sidder med nu, siden 1934.

rende manifesterer sig som en selvstændig in-
teressegruppe, der formår at blive synlig inden 
for og uden for universitetets mure. Derudover 
får de studerende indflydelse på universite-
tetsledelse og deres studier.

Kampen mod forringelser
I dag er der omkring 35.000 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 orga-
nisation ’Danske Studerendes Fællesråd’ har 
Studenterrådet blandt andet kæmpet mod 
SU-forringelser, fremdriftreformen og dimen-
sionering.

Studenterrådets 
værelsesanvisning 
august 1952. 

Studenteroprørets unge 
kræver medbestemmelse. 

De vil gøre op med forældet 
undervisning og professor-

vældet.

Sammenstød mellem studerende og politi ved Universite-
tet i 1971. Studenterfronten forsøgte at forhindre valget 
til det øverste organ ved universitetet. Foto: Bjarke Larsen 
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GIV HVAD DU  
HAR, TAG HVAD  
DU KAN BRUGE

MEGET MERE GENBRUG
På REUSE 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. 

I bunden af Jægergårdsgade  
bagved nr. 164 b, 8000 Aarhus C.

Åbent alle dage 12-17 

REUSE

reuseaarhus.dk
  ReuseAarhus

Delfinen er onlinemagasinet for alle studerende på AU. Magasinet er drevet af frivilli-
ge skribenter, der producerer indhold om alt fra forskning til studieliv, kritiske artikler 
om AU, finurlige lydreportager og flotte billedserier. Vi er meget åbne for det talent 
og de kreative idéer, du kommer med. 

Har du lyst til at være en del af redaktionen? 
Send en mail til: delfinen@sr.au.dk med navn, studie og seme-
ster, en kort motivation for at søge samt din erfaring og hvilke 
typer opgaver, du gerne vil arbejde med. Vi holder løbende op-
tagelsessamtaler. 

Follow us on:
delfinen-magasin.dk
facebook.com/delfinenmagasin/
Instagram: delfinen_magasin

Anmeldelser Artikler   Podcast

SoMe Foto Grafik/tegning
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Her går det godt
Af Esben Bjerre og Peter Falktoft // Foto: Dennis Morton

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 Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen i Aarhus og dannede senere par i det 
legendariske radioprogram Monte Carlo på P3. Vi har bedt Esben Bjerre og Peter 
Falktoft om tre anbefalinger hver, som vil gøre studielivet i Aarhus lidt mere lækkert.

Esben Bjerres Aarhus favoritter:

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)

2
STOY. Tæt på at være landets 
bedste tøjforretning. Og som 

noget helt unikt har de både tøj 
til Peter og mig.

1
La Cabra Coffee! Bragende skønt 

og kæmpe nørder! 



SR.AU.DK // 3130 // STUDENTERRÅDET

”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 H́er går det godt’. 
Lyt med: spreaker.com/show/her-gaar-det-godt

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.

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 køkken-
chefen er sort, har langt krøllet 

hår, og som foruden sine evner i 
et køkken er en glimrende cros-
sfitter. Kæmpe bonusinfo, hvis 

du spørger mig. 

1
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. 

Peter Falktofts Aarhus favoritter:

Aarhus Studenterradio (AASR) er en stor legeplads for dem, der 
gerne vil forsøge sig med at lave radio og podcasts. Sendefladen 
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. 50 medlemmer, og selvom alt er frivilligt, er vi 
en radiostation som alle andre. Vi bor i Studenterhusets kælder, 
hvor vi har eget studie.
Har du lyst til at udfordre radiokonventionerne, eller vil du bare 
gerne prøve at lave radio? Så er AASR noget for dig!

Hvor går du hen, hvis du har den skæve ide til den 
næste store podcast, men ikke helt ved hvordan pod-
castverdenen fungerer?

Studenterradio

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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Secondhand First
Mit navn er Tanja Gotthardsen, jeg er AU-alumne og har læst Engelsk med 
specialisering i konflikt- og erindringsstudier. Jeg står bag genbrugs- og bæ-
redygtighedsbloggen Secondhand First. Efter et par år på det etablerede ar-
bejdsmarked, arbejder jeg i dag som selvstændig konsulent for grønne virk-
somheder, og min mission er at gøre det både lettere og sjovere at shoppe 
brugt og bæredygtigt. På min blog finder du derfor tips til alt fra genbrugstøj 
og –interiør til zero waste-indkøb og cirkulære cykelkoncepter. Og så står jeg 
bag en ugentlig loppemarkedskalender, der efterhånden har sit eget småsyre-
de online-liv.

Secondhand
 

I denne mini-guide finder du kun et lille udsnit af byens mange 
genbrugs-oaser, men jeg håber, at de vil inspirere dig til at gå på 

opdagelse. Du kan også finde alle butikkerne på Instagram.
 

secondhandfirst.dk // Instagram: tanjagotthardsen
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Luksus Secondhand 
Udvalget i luksus secondhand-butikkerne er 
håndplukket og kurateret, og du kan finde alt fra 
Zara til Stine Goya og Isabel Marant. Desværre 
er der dog ingen af disse, der forhandler herre-
tøj på nuværende tidspunkt. Priserne svarer of-
test til 1/3 af nyprisen, og såfremt du har noget 
i garderoben, du ikke bruger, kan du med fordel 
indlevere til kommissionssalg og selv tjene lidt 
på dit brugte tøj.
 
Högenhof Preloved Luxury:
Badstuegade 18 (@hogenhof_preloved_luxury)
Komma:
Studsgade 6 (@komma_aarhus)
Tøjstory:
Guldsmedgade 1 (@tojstory)

Vintage
I vintagebutikkerne er tøjet også håndplukket og 
kurateret, men alderen er en anden. De tre før-
ste butikker herunder har, foruden dametøjet, 
en fin selektion af herretøj, og generelt finder 
man mest fra perioden 1970-1990, mens den 
sidste på listen udmærker sig ved at have eks-
klusiv damemode fra 1920-1970. 
 
Fleabies
Jægergårdsgade 2A (@fleabies)
Magpie Lane Vintage:
Mejlgade 51D (@magpielanevintage)
Soul Shine:
Graven 24 (@soulshineaarhus)
Vintage Divine:
Klostergade 58 (@vintage_divine)

Velgørenhedsgenbrug
Selvom velgørenhedsgenbrug ofte kræver et ge- 
digent skattejægerhjerte og en pæn portion tål-
modighed, udmærker de to butikker på listen sig 
ved at være meget overskuelige og tjekkede. Beg-
ge butikker har både herre- og dametøj og hos 
Mö & Flös afholdes der desuden alt fra repair-ca-
feer til foredrag, mens Krydsfelt kan noget helt 
særligt med stylingen. 
 
Mö & Flös, Kirkens Korshær:
Mejlgade 19 (@moflosgenbrug)
Krydsfelt, Røde Kors:
Nørre Allé 30 (@krydsfelt_genbrugsbutik) 
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Hold øje med facebook.com/studenterraad/ hvor 
vi løbende poster nye kursusevents. Her bliver da-
toerne for de forskellige kurser også offentliggjort.

Studiestart og Stresshåndtering
Oplægsholder Thomas Pape vil på baggrund af 
sin mangeårige karriere som stressrådgiver og 
mentaltræner dele ud af sine praktiske værktø-
jer til stresshåndtering i eksamensperioderne 
og i en presset hverdag. Arrangementet er for 
dig, der gerne vil vide, hvordan man håndterer 
stressede perioder, og hvad man kan gøre for at 
undgå at få stress på universitetet. 

Dato: I oktober 2019 
Pris: Arrangementet er gratis 

Bogføringskursus 
Er du siddende kasserer, eller skal du starte som 
ny kasserer i en forening? Så tilbyder Studenter-
rådets kursusvirksomhed en unik mulighed for 
dig. Uanset om du føler dig på usikker grund 
eller bare gerne vil have lidt træning. Kurset giv-
er færdigheder og viden indenfor bogføringens 
ædle kunst samt opsætning af budget og regn-
skab. 

Dato: Onsdag d. 16. oktober 2019 
Pris: Arrangementet er gratis 

Studenterrådets kursusvirksomhed udbyder i løbet af semesteret forskellige typer af 
kurser, der henvender sig bredt til folk med og uden tilknytning til Aarhus Universitet. 
På kurserne kan du få nye færdigheder og viden gennem både oplæg og workshops. 

Sustanability
Der er kommet et øget fokus på klimaet og 
den grønne omstilling. Arrangement har derfor 
fokus på den grønne omstilling og forskellige 
initiativer, som man kan arbejde videre med 
i sin lokale forening eller hjemme hos sig selv. 
Arrangement bidrager med konkrete tiltag og 
visioner for en grønnere fremtid. 

Dato: I november 2019 
Pris: Arrangementet er gratis 

KURSER
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Carsten Holm er vært på P6 Beat, hvor han hver 
weekend leverer tonerne til din sløve formiddag. 
Carsten Holm, der nu bor i Aarhus, var en ung 
Ærø-bo, da musikken ramte med tonerne fra ra-
dioen og en Bruce Springsteen plade. Siden har 
han levet et nysgerrigt liv i musikkens tjeneste. 
Her anbefaler han sine musikalske tilflugtssted-
er i Aarhus. 

Badstuerock
Byens ældste pladeforretning, der oser af 
stemning fra dengang den blev opført i start-
en af 70’erne. Masser af aktuelle udgivelser og 
særlige optryk.

Tape
Spillestedet du finder gemt væk i to baggårde i 
den hyggelige Mejlgade. Ny musik, eksperiment-
er og stilarter, der måske tegner fremtiden, rul-
ler ud over den lille scene i lokalet, hvor der ikke 
er mere end tre skridt og et hjerteslag fra sce-
nen til baren.

Radio-
værtens 
musik-
oaser 

AARHUS
ECH

Aarhusecho.dk
Har du brug for flere anbefalinger til musikscenen 
i Aarhus, kan du besøge musiksitet Aarhus Echo, 
som er startet af Carsten Holm og Torsten Cubel. 

Vil du opleve Carsten Holms musikfortællinger 
live, kan du kigge efter billetter til Carsten Holm og 
Flemming Møldrups talkshow: To mikrofoner og en 
stak vinyler.
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Din kaffeguide til unilivet
Tekst og foto: Mette Marie Heinfelt

Business 
& Social 
Science

Science & 
Technology

Health

Hva’
læser 
du?

Er du 
sportsidiot?

Nej

Ja

Nej

Det er 
udnyttelse af 

3. verdenslandes 
koloniale fortid

Det er ikke 
præstations-
fremmende

I don’t 
understand a 
single word

Er du 
en nørd?Nej

JaSkal du 
lave gruppe-

arbejde?

Nej

Ja
Syphon
Vakuum
brygger

Læser 
du HA?

Nej

Læser du 
det for at tjene 

MANGE 
penge?Selvfølgelig 

gør du det

Super 
prætentiøs 
Aeropress

Læser du Jura, 
Økonomi eller 

Statskundskab?

Læser du 
psykologi?

Soyamælk

The Stempelkande

Unikaffe

Flat White

Ja

Cappucino

Har du 
forelæsning?

Selvfølgelig 
ikke. Du læser 

humaniora Drikker 
du 

kaffe?

Humaniora

Jeg er stået 
op kl. 3 om 

natten for at tage 
til Kapsejlads

Exchange
Student

Espresso

Ja

Kaffe 
Baileys

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja
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Hvordan fik du din praktikplads? 
Jeg fik min praktikplads hos Danmarks Radios tidligere tv-redak-
tion Kulturliv Aarhus på baggrund af en skriftlig ansøgning og 
en samtale med redaktøren ved DR’s åben hus-arrangement. 
Jeg havde lavet en kreativ ansøgning, hvor jeg lagde vægt på min 
passion for film- og tv-mediet, men den mundtlige samtale med 
redaktøren var helt sikkert det, der gav mig den endelige plads. 
Selvom åbent hus arrangementer kan være grænseoverskriden-
de og overvældende, er det tit en fordel at deltage! 
 
Det bedste ved at være i praktik? 
Det bedste for mig har helt sikkert været følelsen af at komme 
ud i ”den virkelige verden” uden for universitets gule mure og 
bruge noget af al den teori jeg har lært i praksis. Det har været 
en kæmpe oplevelse at deltage i og bidrage til diverse tv-pro-
duktioner. 
 
Det værste ved at være i praktik? 
Det hårdeste ved at være i en ulønnet praktik har helt sikkert 
været at skulle jonglere studiejob, praktik og stadig holde sig 
opdateret på skolefronten. Derudover oplevede jeg en massiv 
omstrukturering af DR under min praktik, hvilket naturligvis på-
virkede mit forløb, men det er jo også en del af den virkelige 
verden. Det er absolut det hele værd på trods at tage i praktik! 

Hvad fik du ud af at være i praktik? 
Jeg har lært en masse om mig selv på et fagligt og personligt 
plan. Fra mit praktikophold tager jeg en masse hands-on erfa-
ring med tv-produktion med mig, Det har desuden givet mig  
selvtillid i at vide, at jeg faktisk godt kan lave et helstøbt produkt 
ligesom de færdiguddannede.

Freja Trinnerup Devantié er 26 år og læser en 
kandidat i Æstetik og Kultur. Hun var i praktik 

ved DR’s kulturafdeling i Aarhus.

Praktik
Tekst og foto: Freja Trinnerup Devantié

Når kameraet skal indstilles, må 
praktikanten sidde model. Det var 
enormt fedt at få lov at komme med 
ud og være en rigtig del af redakti-
onen. Her er vi igang med optagel-
serne til programmet “Velkommen til 
Fremtiden”, der blev sendt på DR K.
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Frederik Gaardhøj Christiansen er 24 år og læser engelsk på 6. semester.
Tekst og fotos: Frederik Gaardhøj Christiansen

Arts
Hvorfor valgte du at læse engelsk? 
For at være ærlig var det et spørgsmål om ma-
vefornemmelsen, og så var det heldigt, at ka-
raktererne stemte overens med drømmen. Så 
valget lå lige til højrebenet.
 
Hvordan ser din hverdag ud? 
Mine dage varierer meget, og det samme gør 
semestrene på uni. Det, synes jeg, er super 
fedt, da de fleste dage er forskellige fra hinan-
den. En dag er der fem timers uni, fagrådsmø-
de og lektier, en anden dag blot et par timers 
skole og så ellers fredagsbar.
 

Hvad er det bedste ved at læse engelsk? 
Det fedeste er et hundrede procent sammen-
holdet. Det akademiske er vigtigt og sjovt, men 
som man også kan se på billederne, er jeg et 
ret socialt menneske, og på fakultetet har jeg 
virkelig fundet et hjem.
 
Hvad er det værste ved at læse engelsk?
På en uddannelse inden for humaniora vil der 
være en ret bred faglighed, så et par af fagene 
vil typisk ikke fange ens opmærksomhed. Men 
sådan er livet, og det synes jeg også, er en vig-
tig disciplin at kunne mønstre.

Her spiser jeg sushi med mine  
studiekammerater.

Der er ofte udklædingsfester  
på de første semestre.

Jannik i det lokale, hvor vi barrikade-
rede os med eksamen 48 timer i streg.

Jeg var på udveksling i Irland,  
hvor jeg befandt mig i armene  
på de herligste mennesker.

MØD EN STUDERENDE FRA:
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Hvorfor valgte du at læse medicin?
Min mor påstår, at jeg har vidst, jeg ville læse 
medicin, siden jeg som 3-årig skulle have ta-
get en blodprøve og skreg som en stukket gris 
hele vejen igennem. Derefter skulle jeg efter 
sigende have stirret ondt på sygeplejersken og 
truende erklæret, ”når jeg bliver stor, skal jeg 
være læge!” Men udover at man havner i den 
rigtige ende af sprøjten, har jeg bare altid væ-

ret fascineret af, hvordan kroppen fungerer og 
altid gerne ville vide mere. Jeg er også glad for 
mennesker, og det er fedt at uddanne sig til 
noget, hvor man kan komme til at redde andre 
folks liv en dag. 
 
Hvordan ser en almindelig hverdag ud?
På en typisk dag tager jeg til forelæsning kl 8-10 
i fx epidemiologi. Og derefter måske en holdti-

Når studiet trykker, er der heldigvis 
altid trøst og kolde øl at hente i fre-
dagsbaren Umbilicus

Hvis man kan lide musik, skuespil, øl 
eller hygge, så er medicinerrevyen det 
bedste, man kan foretage sig! 

Man føler sig så professionel i operati-
onstøj med sit helt nye stetoskop!

me i biostatistik fra 10-12. Så spiser jeg frokost 
med min læsegruppe ovre i medicinerhuset. 
Bagefter gennemgår min læsemakker og jeg 
opgaver eller slides fra undervisningen. Vi sid-
der altid i sofaerne, selvom folk ofte spørger os, 
hvordan vi får noget lavet og ikke bare falder i 
søvn i dem. 
Når jeg er færdig på uni, og hvis vejret er til det, 
tager jeg med jævne mellemrum ud til den Per-
manente, hvor min veninde og jeg er medlem 
af vinterbadeklubben. Om aftenen læser jeg el-
ler hygger mig med de andre på mit kollegium. 
 
Hvad er det bedste ved at læse medicin?
Der er mange gode ting ved at læse medicin. 
Fx at vi løbende kommer ud i klinik på hospita-

lerne og ser, hvordan det vi lærer blive brugt i 
praksis. Det allerbedste er det vanvittigt gode 
fælleskab på studiet. Der er ingen konkurrence 
om de gode karakterer, alle hjælper hinanden 
og arbejder sammen, fordi det er det, vi kom-
mer til engang i fremtiden på arbejdet. 
 
Hvad er det værste ved at læse medicin?
Der er rigtig meget, der skal læres udenad, i 
hvert fald på bacheloren. Det kan godt blive 
lidt hårdt, når man på et semester skal huske 
17 milliarder forskellige latinske ord. Vi kommer 
også jævnligt ud for, hvad jeg ville kalde, ret så 
klamme billeder, når vi skal lære om diverse 
sygdomme osv., men man udvikler heldigvis en 
hvis tolerance med tiden.

Sophie Kjestine Møller Jakobsen er 23 
år og læser medicin på 5. semester. 
Tekst og fotos: Sophie K. M. Jakobsen.

Health
MØD EN STUDERENDE FRA:
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Hvorfor valgte du at læse statskundskab?   
Jeg havde en rigtig sej lærer til samfundsfag i 
gymnasiet, og han havde læst statskundskab. 
Jeg syntes, det var så spændende, så da jeg efter 
gymnasiet tog på højskole, var det også lidt for 
at teste, om jeg også syntes, det var så fedt med 
alt det der politik og samfund. Jeg tvivlede faktisk 
meget i mine to sabbatår og var på ingen måde 
sikker på, at det var det, jeg ville, da jeg søgte 

ind. Jeg havde både arbejdet som lærervikar, vi-
kar på et plejehjem og som handicaphjælper, og 
det elskede jeg bare. Men efter to år havde jeg 
brug for at komme i gang igen, og valget faldt 
alligevel på statskundskab. 
 
Hvordan ser en almindelig hverdag ud? 
Jeg står op om morgen, og hvis jeg skal møde 
sent, prøver jeg at få læst inden da. Så har jeg 

Selvom jeg prøver at holde mine afte-
ner fri, kan det jo ske, at man må sid-
de sent og læse lektier til dagen efter.

Anne Dahl er 22 år og læser statskundskab på 4.semester.
Tekst af Anne Dahl og fotos: Anne Dahl og Ulrikke Due Hagenau

Business and 
Social Sciences

timer på uni, det kan både være gruppearbejde, 
forelæsninger og holdtimer. Jeg prøver så vidt 
muligt at holde mine aftener fri til sjov og hyg-
ge. Jeg bruger meget fritid på at være sammen 
med mine venner og prøver at lave nogle ting, 
der ikke har nogen sammenhæng med mit stu-
die. Jeg går til keramik en gang om ugen, og hver 
mandag er jeg frivillig ved et projekt der kaldes 
‘Madmekka’. Det er vigtigt for mig at komme ud 
og være sammen med mennesker, for det nyder 
jeg rigtig meget. 
 
Hvad er det bedste ved at læse statskundskab? 
Det bedste er, at statskundskab har et super 
godt studiemiljø. Folk er så søde, og der er rigtig 
mange fede ting, man kan lave. Jeg synes, studi-

et er blevet en del lettere, efter jeg er begyndt 
at være mere aktiv i studielivet. Jeg synes, det er 
rigtig fedt at lære en masse om samfundet og 
mærke, at jeg lærer noget nyt næsten hver dag. 
 
Hvad er det værst ved at læse statskundskab? 
Ærligt, så synes jeg, det kan være virkelig kedeligt 
at læse så meget, som vi gør. Jeg er ikke typen, 
der hverken kan eller gider sidde foran en com-
puter hele dagen. Jeg savner det praktiske ved 
min uddannelse. Det er først på kandidaten, at 
jeg kan komme ud og prøve kræfter med det, jeg 
lærer og rent faktisk få en smule indsigt i, hvad 
jeg kan bruge statskundskab til. Det kan godt vir-
ke lidt fluffy nogle gange, og det kan gøre, at min 
motivation halter lidt.

Her sidder jeg til forelæsning i 
Political Institutions - og lige denne 
forelæsning handler om EU. På 
statskundskab er man nogle kæmpe 
store årgange, så der skal være plads 
til omkring 300 i forelæsningssalen. 

MØD EN STUDERENDE FRA:
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I lab bruger vi en del tid på forsøg og 
databehandling samt at få skrevet det 
hele ind i vores labbog. 

Det er jævnt vigtige at få kaffepause, 
om det så er imellem forsøg i lab eller 
under forelæsninger og holdtimer.

Hvorfor læser du molekylærbiologi?  Jeg var først i 
tvivl, om jeg skulle læse noget humanistisk eller 
naturvidenskabeligt, men jeg vidste, jeg gerne 
ville til Århus. Da jeg en dag endnu engang sad 
inde på Videnskab.dk og læste under fanen ’Mo-
lekylærbiologi’, slog det mig, at det kunne være 
spændende at læse. 
 
Hvordan ser din hverdag ud?  Jeg engagerer mig 
lidt for hurtigt i lidt for meget, så der er typisk 
et par møder og arrangementer om ugen i 
Molekylærbiologisk og Genetisk Studenterråd 
(MoGenS) eller i Biobarakken eller Studenterrå-
det på AU. Ellers er jeg så meget i lab, som jeg 
overhovedet kan. Jeg får for det meste læst til 
kurserne og kommer til forelæsninger og hold-
timer. Og så er det altid rart at komme hjem på 

kollegiet og sludre i køkkenet eller mødes med 
nogle fra studiet eller Studenterrådet.
 
Hvad er det bedste ved at læse molekylærbiologi?  
Det giver rigtig meget mening for mig, da jeg fø-
ler, at den forskning jeg er med til at lave, kan 
gå hen og hjælpe mennesker, som ikke kan få 
hjælp lige nu. Det er virkelig motiverende. Ellers 
er laboratoriedelen helt klart det allerbedste 
ved mit studie.
 
Hvad er det værste ved at læse molekylærbiologi? 
Alt det man skal læse, men det tror jeg ikke, man 
kan slippe for på nogen studier. Så det er okay. 
Heldigvis er det for det meste spændende og 
primært kun træls, når man hellere vil være i lab 
eller lige lave alt muligt andet.

Elisa Lund Birch er 23 år og læser molekylærbiologi på 6. semester.
Tekst og fotos: Elisa Lund Birch

Science and
technology

Vi er fire fra mit kollegie, der går til 
’Salsa For Sjov’ hver tirsdag. Jeg har min 

kollegieven Erik som dansemakker. 

MØD EN STUDERENDE FRA:
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Udveksling
Tekst og foto: Emilie Mariendal og Mette Marie Heinfelt var ovenud lykkelig for. Samtidig fik jeg nogle 

tætte venner på studiet, som jeg jævnligt har 
kontakt med og tilmeld har haft besøg af i Dan-
mark. Jeg har også selv besøgt min veninde i 
Mexico City. 

Hvad var det sværeste ved at være på udveksling? 
Studiestart ligger ofte forskudt af AU’s semestre, 
hvilket betød, at jeg startede studie i Frankrig 
allerede i de første dage af januar. Derfor bød 
januar – udover flytning, studiestart og forskel-
lige introforløb –også på eksamensskrivning på 
en stor opgave til AU. Men hey – jeg havde som-
merferie i slut april, så det var faktisk helt OK! 

Du kan læse mere på:
• studerende.au.dk/rejsud/

Søg legat:
• legatbogen.dk
•  nordeafonden.dk/lega-

ter-til-studieophold

Det er forskelligt, hvornår i løbet af dit studie, du har mulighed for at komme på ud-
veksling eller i praktik i udlandet. Du kan finde disse oplysninger i din studieordning 
eller hos studievejledningen. Her kan du også få viden om ansøgningsfrister.

Emilie Mariendal er 24 år og læser 
Statskundskab på 10. semester. 
Hun har været på udveksling på 8. 
semester i Nordfrankrig.

Hvorfor tog du på udveksling?
Jeg så udveksling som en oplagt mulighed for at 
prøve at bo og studere i et andet land og samti-
dig kunne træne mine sprogkundskaber. Derfor 
blev jeg også rigtig glad, da jeg fik tildelt en plads 
i Lille i Nordfrankrig. 
Det allervigtigste for mig var at komme afsted, 
og jeg tror på, at destinationen er underordnet, 
hvis man går ind til oplevelsen med gåpåmod 
og positivitet.
 
Hvad var det bedste ved at være på udveksling?
Jeg endte med at bo i et byhus med både fransk-
mænd og internationale studerende, hvilket jeg 
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Har du brug for et break fra bøgerne en gang imellem? Vil du gerne møde studeren-
de fra andre studier? Udvikle nye venskaber? Og er du vild med at dyrke sport? Så er 
en af vores 18 klubber måske noget for dig!

Study Hard, Train Harder
Af Amanda Krogsgaard Timmermann // Fotos: AUS

Aarhus Universitets-Sport
Frederik Nielsens Vej 4

8000 Aarhus C
kommunikation@aus.au.dk

www.aus.au.dk

Til Danmarks Største Fredagsbar og 
Idrætsdag står AUS for den sportslige 
side af dagen, så de studerende kan 
komme udenfor og nyde sensommer 

vejret med fx en basketballkamp. 

Aarhus Studenter Gymnastik & 
Fitness (ASG) er en af de 18 selv-

stændige klubber i Aarhus, som AUS 
samarbejder med. 

AUS har i flere år stået for at arrangere 
årets skitur, som har sendt studerende 
til bl.a. Saint-Sorlin D’Arves og Alpe 
d’Huez i 2018.

Aarhus Universitets Sport (AUS) er en para-
plyorganisation for 18 selvstændige medlems-
klubber i Aarhus. Vi tilbyder et bredt udvalg af 
idrætsaktiviteter og arbejder på at forbinde 
studerende på tværs af uddannelser gennem 
sport. 
AUS er en organisation, der er drevet af stude-
rende for at sikre billige og gode muligheder for 
at dyrke sport med medstuderende. Vi arbej-
der sammen med selvstændige medlemsklub-
ber i Aarhus, som tilbyder alt fra Kenikan, en 
klassik form for japansk kampsport, til svøm-
ning, håndbold, skak, fodbold og meget andet.
AUS gør det attraktivt for studerende at være 

medlem af klubberne. Sportsklubbernes med-
lemmer består dog af en god kombination af 
studerende og ikke-studerende. Det betyder, 
at du som medlem ikke vil opleve at blive meldt 
ud af klubben, når du ikke længere er studeren-
de. Kort sagt er der plads til alle, som har lyst til 
at få sved på panden og venner for livet!
Hvert år i september måned afholder AUS og 
Studenterrådet Danmarks Største Fredagsbar 
og Idrætsdag, som er nordens største arrange-
ment for studerende.
Læs mere om vores klubber, og hvad vi kan tilbyde 
dig på www.aus.au.dk og følg os på Facebook og 
Instagram: Aarhus Universitets-Sport.
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Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag er et årligt arrangement skabt af studerende og med 
omkring 20.000 besøgende. Arrangementet bliver afholdt af Studenterrådet og AU Sport. Tidligere 
har Danmarks Største haft besøg af Phlake, Minds of 99, Karl William og TV-2. Hold øje med faceboo-
keventet Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag 2019, hvor årets navne annonceres.

Ølbowling
Ved siden af deltagerne i Ølbowling-
turneringen står der altid en spand 

klar, hvis de kaster op.

Sport
Man kan dyste i forskellige sports-

grene på tværs af studier. Tilmeld dit 
hold på storfredag.dk.

Koncerter
Om eftermiddagen og aftenen 

er der mulighed for at nyde 
en kold øl og god musik.

13. september i Universitetsparken

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

Holy guacamoly! 

Du ser sød ud

Uhh, jeg elske også mexicansk!

Ville ellers have taget dig med i biografen, 

men de tillader ikke medbragte snacks

Hvad med brætspilscaféen? 

Så kan jeg slå dig hjem i Ludo

https://aarhus-

braetspilscafe.dk/

Sounds good! Så kan vi tage 

i Væksthusene i Botanisk 

inden?

http://sciencemu-

seerne.dk/botan-

isk-have/

Eller vent, de har også et arrangement i 

morgen aften, hvor man kan se på stjerner 

i Ole Rømer Observatoriet. 

Så kan vi gøre det efter brætspil?

Deal!

http://sciencemu-

seerne.dk/ole-ro-

emer-observatoriet/

Aarhus

Tinder-

guide
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FOR KLIMAETS SKYLD
-SORTÉR DIT SKRALD

DET SER GODT 
UD AT SORTERE 

AFFALD

PAPIR   SMÅT PAP GLAS PLAST METALRESTAFFALD

    SORTÉR MER’ AARHUS
AFFALDVARME.DK/SORTERING

www.affaldvarme.dk/storskrald 

Bestil
storskraldsbilen
 Den henter storskraldet ved 

din gadedør, det er gratis
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Kapsejlads
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 in-
stitutter er hvert år repræsenteret med hver sit hold, og hvert hold består af fem 
deltagere med mindst en deltager af hvert køn. Kapsejladsen arrangeres af medicins 
festforening, Umbilicus.

Af Mette Marie Heinfelt // Foto: AU Foto

Flotte introer
Hvert hold har brugt mange uger på 

at forberede en intro til kapsejlad- 
sen. Ofte spiller introerne på kendte-

temaer fra film og tv-serier.

Starter tidligt 
Publikum kommer gerne før klokken 
04.00 om natten for at sikre sig de 

bedste pladser på bakkerne omkring 
Unisøen.

Gummibådsstafet 
Kapsejlads er i bund og grund en 
gummibådsstafet frem og tilbage 

over unisøen, hvor deltagerne under-
vejs skal bunde en øl.

Sejrsrus
I 2019 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 fest-
foreninger i 2020.
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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.

Konferenciers
I år dannede Rolf Sørensen og Dennis 
Ritter kommentatorpar på tømmer-
flåden i Universitetssøen.

Vis dit studiekort i informationen og bliv medlem med det samme.

Gyldigt til og med 31. oktober 2019.
Personligt studiekort fremvises for at indløse tilbuddet. 
Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Årskort for dig under 31 år

TILBUD PÅ ET ÅRS FRI ENTRÉ

KUN 150 KR. 

aros.dk/aros30

Ta’ en ven med gratis (u. 31), få 10% rabat i shop og café,  
fri adgang til Study Room, tagterrasse med 360° udsigt,  

invitationer til events, talks, musik, kunstforedrag og meget mere.
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Mau Lindow
Tekst og foto: Mau Lindow og Mette Marie Heinfelt

Mau Lindow studerer litteraturhistorie og udvikler i sin fritid veganske opskrifter for 
Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskab. Hun forsøger desuden at udbrede kendska-
bet til det plantebaserede køkkens alsidighed på sin blog: groengourmet.dk

Pestosnegle - 20 stk.
Ingredienser
1 pakke pizzadej (400 gram)
1 glas soltørrede tomater i olie
3 fed hvidløg
50 gram pinjekerner
½ tsk. chilipulver
En knivspids stødt kanel
50 gram grofthakket frisk spinat

Tænd ovnen på 200 grader varmluft. Blend de dræ-
nede, soltørrede tomater med hvidløg, pinjekerner, 
citronsaft og chiliflager. Tilsæt evt. en smule af olien 
fra tomaterne. Smør pestoen ud på pizzadejen, for-
del spinaten, og rul dejen tæt sammen. Skær rullen 
i skiver med en tykkelse på 1½ cm, og fordel snegle-
ne på en bageplade. Bag dem i 15 minutter.

Pestosnegle

55 kr.
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Middelhavsrisotto
Tip: Grødris er betydeligt billigere end risottoris, og de er glimrende i risotto!

Opskrift til 3-4 personer

300 gram grødris
1 aubergine
1 rød peber

2 squash
3 skalotteløg
2 fed hvidløg

½ dl. + 2 spsk. olivenolie

2 dl. hvidvin
6,5 dl grøntsagsbouillon
1½ tsk. tørret timian
2 tsk. paprika
½ tsk. røget paprika
1 tsk. fint salt
Evt. persille og revet citronskal til servering

Fremgangsmåde: Hak skalotteløg og hvidløg fint. Skær aubergine, 1 squash og peberfrugt i tern på ca. 
1x1 cm.
Opvarm ½ dl. olie i en gryde ved mellemhøj varme og tilsæt løg og hvidløg. Lad blandingen stege i to 
minutter og tilsæt så risene samt aubergine, peberfrugt, paprika og timian. Efter fire minutter under om-
røring hældes vinen på. Alkoholen fordamper efter et par minutter, og bouillon og salt
tilføjes. Lad risottoen koge uden låg under hyppig omrøring i ca. 20 minutter, eller til risene er tilberedt, 
men stadig har det karakteristiske bid. Hæld evt. en smule mere vand i gryden undervejs.
Smag til med friskkværnet sort peber.
Mens risottoen koger, skæres den anden squash i tynde, skrå skiver. Opvarm 2 spsk. olivenolie på en grill-
pande og grill skiverne på begge sider i 1-2 minutter, til de har fået synlige grillmærker.
Drys dem med en smule salt.
Server risottoen med de grillede squashskiver, finthakket persille og fintrevet citronskal fra en økologisk 
citron.

Risotto

65 kr.
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Peanutkugler
En lækker snack til madpakken  

eller læsegruppemødet

Ingredienser
150 gram saltede peanuts

50 gram havregryn
400 gram medjool dadler

½ tsk. vaniljesukker
150 gram mørk chokolade

Fremgangsmåde: Fjern sten fra dadlerne og 
blend dadlerne mellemfint, eller hak dem til en 
mos. Hak peanuts og rør dadler, peanuts, vanilje-
sukker og havregryn sammen. Rul massen til kug-
ler (25-30 styk). Smelt chokoladen ved lav varme 
og vend kuglerne i chokolade. Lad dem køle på et 
stykke bagepapir og opbevar dem herefter i køle-
skabet.

Salat
1 dåse sorte bønner
2 bøftomater
1 rød peberfrugt
1 lille rødløg (50 gram)
1-2 avocado
1 bundt frisk koriander
1 limefrugt
1 tsk. chiliflager eller 1 hakket frisk jalapeno
½ tsk. fint salt

Fremgangsmåde: Halver tomaterne og mas det våde kernehus ud. Hak tomater, peberfrugt og rødløg 
fint og vend dem sammen med hakket koriander, avocado i tern og drænede sorte bønner. Tilsæt limesaft, 
chiliflager (eller finthakket jalapeno) og salt. Lad salaten trække i ½ time før servering.
Mens salaten trækker, tændes ovnen på 200 grader varmluft. Skræl de(n) søde kartofler. Er der tale om 
én stor, flækkes den på langs, før den skæres i skiver med en tykkelse på 1 cm. Vend kartoffelstykkerne 
med de resterende ingredienser, fordel dem på en bageplade beklædt med bagepapir, og bag dem i 25 
minutter, til de er møre.
Server tacosalaten ved siden af eller oven på de bagte søde kartofler.

Spicy tacosalat
Kan spises som måltid i sig selv eller serveres med ris og/eller tortillachips.

Opskrift til 4 personer.

’Taco-skaller’
Bagt sød kartoffel

650 gram sød kartoffel
2 spsk. olivenolie

½ tsk. stødt koriander
1 tsk. stødt spidskommen

½ tsk. fint salt

Peanutkugler

45 kr.

Spycy tacosalat

70 kr.
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råd 
til et 

klima
venligt 

studieliv
1. Spar på ressourcerne
Vask kun tøj, når maskinen er fuld, og hæng det 
til tørre i stedet for at bruge tørretumbleren. Gå 
eller tag cyklen til universitetet. Skru op for hyg-
gen og ned for energiforbruget ved at lave mad 
og se film sammen med andre. Én ovn eller én 
streamingtjeneste tændt er bedre end fire. 

2. Sig nej tak 
Find ud af, hvad du ikke har brug for. Du kan  
afmelde reklamer og sige nej tak til engangsem-
ballage, flyers du aldrig får læst, kopier og pla-
stikposer. Brug i stedet kantinens porcelæns-
service, læs PDF-filer på computer og hav altid 
et ekstra indkøbsnet med i tasken. 

Den Grønne Studenterbevægelse er startet af studerende fra forskellige videregå-
ende uddannelsesinstitutioner. Vi er gået sammen om at skabe en ny, bred studen-
terbevægelse for alle, der vil deltage aktivt i klimakampen og sætte klimaet øverst på 
dagsordenen. Se mere på: facebook.com/dgsbaarhus/
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3. Mere grønt 
Spis flere grøntsager og skær ned på kød og 
mejeriprodukter. Hvis det er svært, så priori-
ter at skære ned på oksekød og lam, der har 
størst klimabelastning. Hos Aarhus Økologiske 
Fødevarefællesskab kan du bestille og afhen-
te lokale, økologiske grøntsager i sæson. (Psst. 
Når du alligevel er der, så kig forbi RAA, hvor du 
kan købe økologiske tørvarer uden emballage.) 

4. Drop flyet
Har du brug for et afbræk i studierne? Prøv en 
cykeltur i Mols Bjerge, en festival eller en togtur 
gennem Europa i stedet for en uge på Bali. Fly-
transport er en stor klimabelastning.

5. Lån og byt
Lån dig til det, du mangler eller køb det brugt. 
Der er masser af ressourcer og penge at spare 
på bøger, elektronik og tøj. Hvis du køber nyt, 
så gør det med omtanke. Husk, at det ofte er 
mere bæredygtigt at bruge det, du allerede har 
frem for at investere i smarte bæredygtige al-
ternativer.

6. Sorter dit affald 
Sæt dig ind i kommunens affaldssortering og 
lav et system, der gør det let for dig at sortere 
dit affald, så mere af det kan genbruges. Du kan 

også prøve forskellige gør-det-selv-løsninger 
for at mindske mængden af dit restaffald. På 
groselv.dk/projekter er der inspiration til ma-
dindpakning, deodoranter og ormekompost. 
Gør det til et hyggeligt fællesprojekt med nogle 
medstuderende.

7. Tag stilling 
Overvej, om du bør skifte bank, energi- eller te-
lefonselskab til virksomheder med omtanke for 
klimaet. Stil krav til, hvad dine penge investeres 
i, så du undgår at have penge investeret i kul- 
og olieindustrien. Læg it til din bachelor

Kom foran med 
 digital udvikling og 
innovation
 
Bliv cand.it.
 

Find din cand.it.-uddannelse
på www.cand-it-vest.dk
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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 samta-
lepodcast, 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 social konstant i 
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 investe-
ring som de sociale arrangementer. Det er også 
okay at tage hjem til de gamles kødgryder med 
vasketøjet, hvis man får feeling.

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.

Lyt med på: 
podland.fm/fries-before-guys/ 

eller på Itunes 
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4
Lad være med at presse dig selv for meget fag-
ligt 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.

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.

Stakbogladen
- viden i stakkevis

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

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

Stakbogladen Birk
Birk Centerpark 5
7400 Herning
97 21 66 12

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 ind-
binding 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.

Din professionelle boghandel 
på Aarhus Universitet

10%
rabat på dine 
studiebøger
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Er du stresset på studiet?  Studievejledningen:
Studievejledningen tilbyder vejledning ved fx 
stress og eksamensnervøsitet og kan hjælpe 
med planlægningen af dit studieforløb. 
Kontakt lokal studievejleder: studerende.au.dk

 Studenterrådgivningen:
Hos Studenterrådgivningen kan du få hjælp til 
at håndtere stress eller andre psykiske proble-
mer, der gør det til en udfordring at fungere på 
studiet. Du kan få en personlig samtale eller 
grupperådgivning. 
Kontakt: 70 26 75 00

 Studenterpræsterne:
Hvis du har brug for en personlig samtale om 
stress eller andre personlige udfordringer, kan 
du henvende dig til Studenterpræsterne på AU. 
Kontakt: 60 20 26 40, studenterpraest@au.dk

 AU Helpline:
AU Helpline tilbyder hjælp til at skabe overblik 
og perspektiv i din dagligdag. Du kan ringe eller 
live-chatte med en frivillig medstuderende, der 
er god til at lytte. 
Kontakt: 87 15 16 46, auhelpline.dk

JA
Hvis du bliver stresset og 

får brug for hjælp til ...

NEJ
Gem denne guide, hvis 
det skulle ske alligevel

MÅSKE
Hvis du ønsker at 
forebygge stress

A
Studie- 

planlægning

E
Hjælp til at finde 

det meningsfulde 
i dit liv

D
Gode råd til struk-

turering af din 
dagligdag

C
At dele dine 

tanker med en 
studerende

B
At løse 

personlige 
udfordringer

SV HPSR

Husk: Selvom du ikke kommer til de rigtige første gang, kan de sende dig videre til dem, som netop du har 
brug for - det vigtigste er, at du rækker hånden ud, så du kan få hjælp.  

5 gode råd 
mod stress:

1: Ræk ud til dine medstuderende
I er i samme båd og kan hjælpe hinanden. 
Der er ikke nogen skam i at bede om hjælp.

2: Stop med at sammenligne dig
Alle studerer på forskellige måder, og det 
kan være lige så godt at prioritere ting uden 
for studiet som topkarakterer. 

3: Prioriter din tid
Alt er ikke lige vigtigt, og dit helbred er altid 
det vigtigste. 

4: Drop CV-ræset
Træd et skridt tilbage og tænk over de ting, 
du laver. Dyrk de få ting, der giver bedst me-
ning for dig, uanset om det er studie, studie-
job eller en fritidsaktivitet. Det bliver også 
nemmere at se en rød tråd i dit CV, når du 
gør ting, fordi du kan se en mening i det. 

5: Gør noget unyttigt
Man kan ikke fungere optimalt, hvis man 
ikke giver sig selv lov til at holde pauser og 
have fri en gang imellem.

SV

SR

P

H



SR.AU.DK // 8180 // STUDENTERRÅDET

Brug for en samtale?

Der tilbydes både enkeltstående samtaler el-
ler længere samtaleforløb. Det er gratis for 
alle studerende, og hver session varer en time. 
Præsterne er underlagt absolut tavshedspligt, 
og der bliver ikke ført journaler. De er ansat af 
folkekirken, men er et tilbud til alle studerende 
uanset religiøs eller kulturel baggrund.

Har du brug for en samtale?
Samtalerne med studenterpræsten kan dreje 
sig om vidt forskellige overvejelser og proble-
mer som ensomhed, angst, perfektionisme, 
konfliktfyldte relationer til en partner eller for-
ældre, eksistentielle spørgsmål om mening og 
identitet, tab og sorg i forbindelse med døds-

AU Helpline er stiftet af studerende på Aarhus Universitet og 
gik i luften 3. september 2018. De frivillige hos AU Helpline har 
gennemført en grundig oplæringsperiode og tilbyder støtte på 
officielle universitetstelefoner og -computere i aftentimerne. Du 
er helt anonym, når du kontakter os, og vi lytter til store såvel 
som små problemer.  

Vi er ikke uddannede psykologer og stiller hverken diagnoser 
eller yder professionel terapi. Det, du kan forvente hos os, er i 
stedet et par lyttende ører hos en venlig medstuderende. Så 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. 
Derudover henviser vi gerne til andre tilbud for studerende, hvis 
der skulle være behov. 

AU Helpline er en anonym og fortrolig telefon- og chat-
støtte for studerende på Aarhus Universitet. På den 
anden side af linjen sidder frivillige medstuderende 
klar til at lytte til dine personlige og sociale udfordrin-
ger som perfektionisme, studievanskeligheder, en-
somhed eller mangel på motivation.

AU Helpline
Af Eva Poulsen

Studenternes Hus
Ndr. Ringgade 3, lok. 122
8000 Aarhus C

Som studerende kan du tale med én af Studenterpræsterne 
om de problemer, der kan opstå i din studietid.

fald eller break up’s samt 
etiske og religiøse spørgsmål. 
Den eneste forudsætning er, at der 
er noget i dit liv, som du gerne vil tale 
med nogen om.

Events
Studenterpræsterne tilbyder alternative 
arrangementer som meditation, fore-
drag om eksistentielle emner, samta-
lesaloner og dialoggrupper hvor du 
kan diskutere filosofiske emner. 
Du har også altid mulighed for 
at besøge stillerummet, hvis du 
har brug for et pusterum.

facebook.com/studenterpraesterne.aarhus/
studenterpraest@au.dk
60 20 26 40

Anonym tlf. og chat: 
87 15 16 46
auhelpline.dk

Træffetid:
Mandag-torsdag kl. 19-22

Bliv frivillig: 
auhelpline@gmail.com

facebook.com/auhelpline
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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 oplys- 
ninger bliver behandlet fortroligt. Du kan ringe og skrive til os 
eller møde op på vores adresse. 

Hvad kan de hjælpe med? 
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 natur- 
ligt begrænsede i, hvor langt de kan føre sagerne. Til gengæld er 
ingen sager for små, og alle sager behandles på lige fod. 

Retshjælpen består af 18 engagerede jurastuderen-
de, som brænder for at hjælpe dig gennem den kring-
lede paragrafjungle.

Gratis retshjælp

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

HIFIVEFITNESS.DK  
VIBORGVEJ 3   

8000 AARHUS C

SIG HEJ TIL  

GRATIS  
TRÆNING  
RESTEN AF SEPTEMBER

HEREFTER

 TRÆN FRIT I ALLE CENTRE (INKL. FITNESS1)  
GRATIS KAFFE · GRATIS PRØVETRÆNING 

GRATIS TA’ EN VEN MED*
GRATIS UDLÅN AF BIKESKO

*) Gælder kun en person pr. træning – og du kan  
kun ha’ den samme person med én gang. 

169,-
PR. MÅNED

0,-
I OPRETTELSESGEBYR  
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