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KÆRE MEDSTUDERENDE 
 
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 
boksen. 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 frivillighed, 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 verdens 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 debat og lokalt på de enkelte studier. 

Vi arrangerer kurser, faglige arrangementer 
og Studiemessen, og så udgiver vi netmediet 
Delfinen. Nå ja, og så er det også os der står 
bag Danmarks Største Fredagsbar og Idræts-
dag, hvor vi fylder universitetsparken med dig 
og 20.000 medstuderende til en dag med spil, 
fest og koncerter under åben himmel. Hvis for-
holdene tillader det skal du altså sætte et stort 
kryds allerede nu den 11. september. 
    Alt dette 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 
universitet uden de studerende. 
 
Vi glæder os til at kæmpe med dig! 
Velkommen til Aarhus Universitet 
 

S T U D E N T E R R Å D E T

Alexander Estrup og Marie Dall 
Formandsskabet hos Studenterrådet ved Aarhus Universitet
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Kære nye studerende
Først og fremmest: hjerteligt velkommen til 
Aarhus Universitet! 

Du er nu blevet en del af et fællesskab, som 
vil udvikle og udfordre dig både fagligt og socialt. 
De kommende år vil give dig en enestående 
mulighed for at lære nye mennesker at kende – 
og ikke mindst fordybe dig i det fag, du brænder 
allermest for. 

Disse ord er skrevet på et tidspunkt, hvor ud-
bruddet af coronavirus har vendt op og ned på 
meget i samfundet – også her på universitetet. 
Det vil formentlig også betyde, at studiestarten 
på nogle områder bliver lidt anderledes, end den 
plejer. 

Du kan dog være helt sikker på, at både dine 
tutorer, undervisere og studievejledere vil gøre 
deres ypperste for, at du og dine medstuderen-
de får en god introduktion til faget og studiel-
ivet. Du kan også være sikker på, at ånden og 
værdierne på vores universitet er de samme. 
Da jeg selv startede som studerende i sin tid, 
opdagede jeg hurtigt, at Aarhus Universitet er et 
fællesskab baseret på nysgerrighed, samarbejde 
og kreativitet. Det fællesskab lever stadig – og 
det er stadig stærkt. Og jeg er glad for, at du nu 
er blevet en del af det!

REKTOR VED AU,
BRIAN BECH 

NIELSEN

Af Brian Bech Nielsen, Rektor
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Meld dig ind ved vores stand ved Studenterhuset  
eller til studiestartsmessen og få bogen “Den gode opgave”

eller en RAINS rygsæk.*

Fagforeningen er gratis det første år – herefter 20 kr.  
om måneden. A-kassen er gratis hele studietiden, hvis  
du er under 30 år. Læs mere på studerende.dm.dk

*Så læ
nge lager haves

God
start

på AU!
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AARHUS, 
DANMARKS 

BEDSTE 
STUDIEBY

Velkommen til Aarhus! 
Jeg har set frem til at byde dig velkommen 
til byen sammen med de over 12.000 andre 
studerende, der starter på en ny uddannelse i 
Danmarks bedste uddannelsesby, Aarhus. 

Du kan godt glæde dig til det, der venter 
dig – både fagligt, socialt og kulturelt! Aarhus 
har fantastisk meget spændende at byde på. 
Der er noget for enhver smag – og så er der 
højt til loftet i byen. Så grib endelig fat i alle de 
muligheder, der byder sig, og få på den måde 
det bedste ud af dit studieliv. 

2020 har allerede været et helt usædvanligt år 
på grund af pandemien. Men 2020 har også på 
en meget håndgribelig måde vist os alle, at sam-
menhold, tillid og ansvar for hinanden er helt 
centrale dyder, som hjælper os over de værste 
kriser, især når vi kobler dem med dygtighed, 

faglighed, fakta og videnskab.
Forskningsbaseret viden og faglige kompetencer 
har derfor aldrig været vigtigere end i dag – også 
selvom vi oplever, at begge dele er under stort 
pres fra visse sider. Og sammenholdet, tillid og 
ansvaret for hinanden har aldrig stået mere cen-
tralt i en tid, hvor mange måske stadig kæmper 
med isolation og ensomhed.

Brug derfor byen. Hank op i hinanden. Tag 
initiativ. Og tag ikke mindst de medstuderen-
de, som føler sig alene, under armen og spred 
glæde for hinanden. Der er masser at tage sig 
til – og hvem ved, måske finder du endda dit livs 
kærlighed i Aarhus. Uanset hvad, tror og håber 
jeg, at Aarhus vil sætte et livsvarigt aftryk hos. 

Jacob Bundsgaard, Borgmester
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STUDIEMESSE
For 32. år i træk afholder Studenterrådet Studie-
messen på Aarhus Universitet. Studenterrådet 
byder de nye studerende velkomne til universite-
tet og Aarhus ved at afholde en tre dages 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 studenterfore-
ninger og aarhusianske frivilligorganisationer.
De bedste hilsener
Studenterrådet ved Aarhus Universitet

STUDENTERRÅDET GIVER EN 
FORFRISKNING I BAREN

PÅ MESSEN ER DER ALTID MULIGHED 
FOR AT VINDE FEDE PRÆMIER FRA BYENS 
BARER, SPISESTEDER OG 
FRITIDSAKTIVITETER

FORENINGER OG VIRKSOMHEDER 
DELER MASSER AF GRATIS TING UD.

GRA
TIS 
ØL
KON
KURR
ENCER

GRA
TIS 
TING

Af Alexander Spaziani Testa Hjortshøj
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Letbanen tager dig hele vejen fra Ho-
vedbanegården, forbi universitetet og hele 
vejen til Lystrup. Selvom den ikke er så 

fleksibel, er der masser af busstop langs ruten, 
hvis du skal andre steder hen. I øvrigt har Jørgen 
Leth lagt stemme til to af vognene. Vil du køre 
en tur med Lethbanen, skal du finde vognene 
1101/1201 og 1107/1207 med Jørgen Leth-cita-
ter udenpå. 
 

Aarhus er først og fremmest en cykelby, 
og du skal altså have en ret slidt cykel for 
ikke at kunne komme til Risskov fra…ja, alle 

steder i byen. Det går stærkt ned ad Randersvej, 
og i centrum er det ikke altid, der er cykelstier, 
så vær opmærksom. Har du ikke selv en cykel 
er der masser af udlejningscykler og –løbehjul 
rundt omkring i hele byen. 

Første regel: du går ind i midten af bussen, 
ikke foran. Nåå ja, og så pas ekstra godt 
på, når du stiger ud af bussen, for Aarhus 

er som sagt en cykelby, og det kan godt skabe 

nogle spændende situationer. Få dig et Ungdom-
skort og et Rejsekort med studierabat, så er du 
godt kørende. 
 

Når du først har lært Cereskrydset at 
kende, er Aarhus nem nok at være billist i. 
Det kan dog mildest talt være svært at finde 

parkeringspladser. Lad i stedet bilen stå og find 
et lift på GoMore eller en af de utallige søger-lift-
Facebook-grupper. 
 

Aarhus er heldigvis så privilegeret, at der 
er masser af togforbindelser fra Aarhus 
Hovedbanegård. Ligeledes stopper de 

fleste langtursbusser i Aarhus, og skal du mod 
øerne kan du også tage en tur med Molslinjen. 
En af de bedste ting ved at være studerende, er 
alle de utallige studierabatordninger. Husk altid 
at undersøge det hjemmefra.

1

4

2

3
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HVORDAN 
BOR DINE

MEDSTUDE-
RENDE? 
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Der er uanede muligheder, når det kommer
til boformer i Aarhus. Hver og en har sine helt
unikke upsides og downsides. Vi har fået fire
studerende til at give os et lille kig ind i deres lejr 
for forhåbentlig at inspirere
dig en smule. God læselyst!
 
Boligforening 
Alle boligforeninger i Aarhus er samlet på Aar-
husbolig.dk. Du behøver altså kun skrive dig op 
på én venteliste. Prisen er 100 kroner om året. 
 
Ungdomsbolig og kollegie 
Det vælter med ungdomsboliger og kollegier i 
Aarhus. Nogle har havudsigt og moderne køk-
ken, andre har fælles gårdhave og badekar. Tag 
et kig rundt på ungdomsboligaarhus.dk og 
koll.au.dk og find det, der passer til dig. 
 
Generelle lejeboligsites 
Du kender sikkert begge sider, men vi ville 
alligevel lige minde om siderne boligportal.dk 

og lejebolig.dk. Nogle er heldige og finder deres 
drømmestudiebolig der, andre er knap så held-
ige, men giv det et skud! 
 
Facebook-grupper 
Der er god sandsynlighed for, at der er kommet 
et hav af nye Facebook-grupper om boligsøgning 
i Aarhus siden denne bog blev skrevet. Skriver 
man for eksempel “lejlighed aarhus” i søgefeltet 
vælter det med grupper. Derfor vil vi ikke anbe-
fale enkelte (jo, måske lige Lejligheder til salg og 
leje i Aarhus) men i stedet anbefale at kigge lidt 
rundt på Facebook.

LÆS MED FOR AT SE HVORDAN DINE MEDSTUDERENDE BOR
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K O L L E K T I V

TOBIAS HAAHR LORENZEN
ALDER: 27 ÅR

STUDIE: HISTORIE 
SEMESTER: 10. SEMESTER
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VORES HAVE

MØBELPOLSTRERENMIT VÆRELSE

STUEN OVENPÅ OG KØKKENET OVENPÅ

SOVER EFTER OPRYDNING

Hvor længe har du boet i kollektiv?
Jeg har boet i kollektiv i to år.

Hvorfor bor du som du i kollektiv? 
Jeg ville gerne have en have og have, at der var 
nogen at have i nærheden og have det sjovt 
med. Det var også en mulighed for at bo billigt 
selvfølgelig, men altså... Det siger jeg kun for at 
være sej.

Hvad er det bedste ved at bo i kollektiv? 
Vi er en andelsforening, og ejer som sådan 
egentlig huset. Så vi kan gøre lidt hvad der 
passer os, og lære lidt om at passe på et hus på 
samme tid. Vi holder en kæmpe fastelavnsfest, 
hvor hele huset bliver pyntet op og så inviterer vi 
venner og andre kollektiver. Det er også ret fedt 
at kunne gøre.

Hvad er det værste ved at bo i kollektiv? 
Uenigheder og at jeg ikke orker at studere, når 
der er nogen hjemme, fordi det er sjovere at lave 
noget andet med dem. Det er lidt et problem 
under specialeskrivning og covid-19.
Tekst og billeder af Tobias Haarh Lorenzen
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KOLLEGIE

FREDERIK SAMSING BENDIXEN

ALDER: 24 ÅR

STUDIE: JURA

SEMESTER:  7. SEMESTER De fleste kollegier har 

fællesspisning mindst én 

gang om ugen.
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Hvor længe har du boet på kollegie?
Jeg har boet på Parkkollegierne i tre år nu, men 
de første to år boede jeg til fremleje. 

Hvorfor bor du på kollegie? 
Jeg var aldrig nogensinde i tvivl om, at jeg skulle 
bo på kollegie, og Parkkollegierne var helt per-
fekt.  
Huslejen er selvfølgelig rigtig billig, men det var 
uden tvivl det sociale liv, der fik mig til at vælge 
kollegiet. Jeg fik et fremleje på kollegiet lige da jeg 
flyttede til Aarhus for at studere, og det var den 
perfekte måde at få en ny omgangskreds.

Hvad er det bedste ved at bo på kollegie? 
Det er svært at udpege én enkelt ting som det 
bedste, da der er mange gode aspekter af det at 
bo på kollegie. 
Selv oplever jeg et rigtig godt sammenhold på 

min kollegiegang, og man er aldrig helt alene 
hjemme, hvilket jeg selv er stor fan af. 
Man har selvfølgelig et værelse, man kan 
trække sig ind på for at være for sig selv, men 
muligheden for altid at finde en at snakke med, 
synes jeg, er helt unik.   
Derudover laver vi også bare rigtig mange ting 
sammen på gangen, lige fra fester til luciaoptog 
på Det Kongelige Bibliotek.

Hvad er det værste ved at bo på kollegie?
Den hyppige udskiftning af mennesker kan godt 
være lidt overvældende, men det er lidt et dob-
beltsidet sværd, da det netop også er rigtig fedt 
at møde nye folk.  
Det værste er nok derfor i virkeligheden de sløve 
fælles knive.... 

Galla med gangen, hvor der selvfølgelig 

blev danset Les Lancier.
Hvor mange akademikere skal der

 til 

at løse en kryds og 
tværs?

Man har ikke brug for mere end 12 kvadratmeter

Tekst og billeder af Frederik Samsing Bendixen
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EGEN 
LEJ-
LIG-
HED

ANNIKA CLEMENS
ALDER: 25 ÅR

STUDIE: MUSIKVIDENSKAB
SEMESTER: 9. SEMESTER 
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Hvor længe har du boet i egen lejlighed?: 
I to år 

Hvorfor bor du i egen lejlighed?
Efter at have haft roomies i mine første to år i 
Aarhus fik jeg lyst til at prøve noget andet. Jeg 
laver rigtig mange ting til daglig og er meget 
hjemmefra, så det er rigtig rart bare at kunne 
være mig selv, når jeg endelig er hjemme. 

Hvad er det bedste ved at bo i lejlighed? 
Friheden! Der er kun mig selv at tage hensyn til 

ift. ting som indretning, rengøring, madbudget og 
opvask - og så er der altid ledigt på badeværelset 
Jeg er også rigtig glad for at have mulighed for at 
have gæster og høre musik, uden at det generer 
nogen. 

Hvad er det værste ved at bo i lejlighed? 
At der naturligvis er grænser for, hvor stor en 
lejlighed man kan få for én persons SU, hvilket 
sætter sine begrænsninger for pladsen. Det er 
især svært, når man som mig er rigtig glad for at 
have mange gæster på besøg.

Der er ingen roomie som 
stopper mig, når jeg tager 
på planteindkøb, og selvom 
hyldepladsen gør et ihærdigt 
forsøg, er der altid lige 
plads til en til.

Kvadratmeterprisen i 
Aarhus tvinger en til at 
indrette kreativt. Hos 
mig endte tøjstativet 
over sengen.

Der er heller ikke plads til 
et prangede spisebord, men 
heldigvis fungerer vindueskar-
men også som siddeplads (og 
plantehylde)

Tekst og billeder af Annika Clemens
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R O O M I E

Hvor længe har du boet med en roomie?
Siden studiestart i sommeren 2016

Hvorfor bor du med en roomie?
Først var roomie-løsningen en tilfældighed – det 
var den mulighed, der lige bød sig, da jeg først 
skulle flytte til Aarhus. Der boede jeg i et års 
tid, indtil jeg flyttede sammen med en barn-
domsveninde, som jeg de sidste 3 år nu har boet 

FREJA KARMARK BRO
ALDER: 24 ÅR

STUDIE: JURA
SEMESTER: 9. 

SEMESTER

sammen med. Årsagen til, at roomie-løsningen 
passer perfekt til mig er, at jeg er en ret privat 
person, som hurtigt bliver socialt ”mæt”. Jeg har 
derfor brug for, at jeg kan trække det sociale 
”stik”, uden at skulle at forholde mig til en masse 
mennesker, når jeg kommer hjem. Til gengæld 
har jeg heller ikke lyst til at bo alene - jeg elsker 
den familiære følelse af, at der altid er nogen at 
snakke eller drikke en kop te med derhjemme.

Hvad er det bedste ved at bo med en 
roomie?
Det er uden tvivl den ro og intimitet, der kommer 
i hjemmet. Når vi kun er to under samme tag, 
giver det sig selv, at vi bruger hinanden rigtig 
meget til, hvad der nu end lige er brug for; om 

med både soveplads, 
bibliotek, studieplads 
og lænestol. Jeg 
mangler intet!

16 
KVM. 
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det er at få lettet hjertet, komme kedsomhed til 
livs, hjælp til eksamenslæsning eller til et større 
corona-oprydningsprojekt på værelset. For mig 
gør det lejligheden til et sted, hvor jeg kan være 
100% mig selv og virkelig føle mig hjemme. 
Derudover er det altså bare en sand fornøjelse, 
at man kun deler badeværelse og køkken med én 
person.

Hvad er det værste ved at bo med en 
roomie?
Huslejen er i den grad dyrere, når man kun 
er to om at dele en lejlighed, fremfor at bo på 

kollegie eller i et større bofællesskab – for mig 
er det dog alle pengene værd! Derudover er 
løsningen meget sårbar, hvis man er uheldig at 
flytte sammen med en roomie, hvor kemien ikke 
lige er der eller hvor venskabet ikke lige helt er 
gearet til at være roomies alligevel. Det er derfor 
enormt vigtigt, at man får forventningsafstemt 
PÅ FORHÅND, så der ikke kommer sure miner 
over dårlig rengøring, torsdagsfester, kæreste-
besøg eller for mange, for lange og for varme 
brusebade. Det er nemlig svært at skyde skylden 
på en anden, når man kun er to i lejligheden.

Altanen er mit yndlings”rum”, hvor 
jeg både kan nyde morgenkaffe og 
aftenvin. De grønne fingre er stadig 
ikke helt på plads, til gengæld lever 
Flemming i bedste velgående!

Rummet, hvor alting, vi ikke bruger, 
ryger hen… plus vores sko og 
støvsuger.

Næsten kvadratisk, særdeles praktisk 
og uden tvivl småt, men godt. 
Lejlighedens fællesrum er både entré, 
køkken og spiseplads, som gør rum-
met helt perfekt som samlingssted.

Tekst og billeder af Freja Karmark Bro
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Studenterrådet
Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af syv medlemmer. De vælges 

af Studenterrådets Fællesråd hvert år i februar. Forret-

ningsudvalget står for Studenterrådets daglige arbejde og 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- 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.

Studenterrådets 
opbygning
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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 

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-

Studienævn 

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

dienævn bestemmer alt, der vedrører opbygningen af din 

uddannelse. De laver studieordningen, godkender pen-

Studerendes
indflydelse på 

universitetet
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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 modstand-
sarbejdet, og der foregår en ivrig produktion af 
illegale tryksager på rådets kontor. Formanden 
for Studenterrådet og en række andre studeren-
de 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.

Studenteroprøret
I 1960’erne kommer der et boom i antallet af 
studerende. Det fører til ansættelser af yngre un-
dervisere, der ikke er professorer. Sammen med 
de studerende kæmper de for at få indflydelse 
på universitetet. De vil gøre op med det såkaldte 

STUDENTERKAMPEN
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. 

professorvælde og ændre undervisningen, 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 revo-

Studenterrådets første formand bød de studer-
ende velkommen for første gang i 1932
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lutionære studerende. Studenterrådet er på dette tidspunkt 
primært styret af forskellige ideologiske fraktioner. Studentero-
prøret er en af de vigtigste begivenheder for Studenterrådet. I 
den periode sker to afgørende ting: De studerende manifesterer 
sig som en selvstændig interessegruppe, der formår at blive synlig 
inden for og uden for universitetets mure. Derudover får de stu-
derende indflydelse på universitetetsledelse 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 landsdæk-
kende organisation ’Danske Studerendes Fællesråd’ har Student-
errådet blandt andet kæmpet mod SU-forringelser, fremdriftrefor-
men og dimensionering.

Studenterrådet stod også for 
værelsesanvisning i 1952

Studenterhåndbogens historie er 
næsten ligeså lang som Studenter-
rådets. Her forsiden fra Studenter-
haandbogen 1936

“

“
Studenterraadet vil saa vidt muligt 

søge at opfylde de Studerendes Krav og 
arbejde for de fælles Interesser; men 

dette kan kun ske på Basis af Loyalitet 
og Tillid blandt Studenterne, og der-

for er det Studenterraadets Ønske altid 
at kunne staa i nær Kontakt med den 

enkelte Student og nyde godt af dennes 
særlige Forslag og Initiativ
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Vis dit studiekort i informationen og bliv medlem med det samme.

Gyldigt til og med 31. oktober 2020.
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.
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 
semester, en kort motivation for at søge samt din erfaring 
og hvilke typer opgaver, du gerne vil arbejde med. Vi holder 
løbende optagelsessamtaler. 

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

Anmeldelser Artikler   Podcast

SoMe Foto Grafik/tegning
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ESBEN OG PETER
Esben og Peter er aktuelle 
med podcasten Her Går Det 
Godt, som kan findes på alle 
gratis podcasttjenester. De 
har begge selv boet i Aarhus, 
og når de besøger byen har 
de nogle steder, de godt kan 
lide at komme. 
Her får du tre anbefalinger 
fra Esben og Peter.

Lyt til Her Går Det Godt på 
https://www.hergaardet-
godt.dk/pages/podcast

FRA HER GÅR DET 
GODT
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2

3

La Cabra: Mit faste stop uanset hvor længe, jeg er i 
Århus. Virkelig god kaffe og endnu bedre mad. Hvis 
ørredmaden er på kortet, så få lige bestilt en.

1
Bardok: Lille bitte spisested af samme forrygende mennesker 
der hentede pølse og ost i Frankrig, da jeg læste i Århus. Nu har 
de åbnet en form for italiensk/østeuropæisk restaurant, og ligeså 
bims det lyder, ligeså godt er det. Maden, vinen, sprutten og 
folkene bag disken. Kæmpe anbefaling!

ESBEN BJERRES 
ÅRHUS FAVORITTER

S’vinbar: Virkelig skøn vinbar i ellers lidt 
pressede klostergade, masser af forrygende 
vin uden det behøver koste en trilliard. De 
har også en masse naturvin, hvis man er 
ikke orker 300 kemikalier i sin vin!  
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PETER FALKTOFTS 
ÅRHUS FAVORITTER

2

1

3

La Cabra. 100%. Bedste kaffe i Århus kommune. 

SoSalad. Nede i Århus Streetfood. *streetfood* er efterhånden et 
ret overvurderet fænomen. Men Kasper, der står for maden her 
er tidligere souschef på Restaurant Frederikshøj og er generelt 
bare manden. Arguably bedste, hurtige, gode måltid i byen til 
menneskepenge.

Århus Crossfit. Altid. Bedste stemning, bedste humør, bedste atleter og 
ingen spejlselfies. A+. 

Tekst og billede af Esben Bjerre og Peter Falktoft
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Aarhus Studenterradio (AASR) er en stor lege-
plads 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, kommunikations-
ansvarlig, webmaster m.m. For AASR er en 
forening med ca. 50 medlemmer, og selvom alt 
er frivilligt, er vi en radiostation som alle andre. 

SEND EN MAIL TIL:

CHEFRED@AASR.DK 
ELLER KLIK IND PÅ AASR.DK 

FOR AT SE OG HØRE 
NÆRMERE.

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!

VI LYTTES VED PÅ 98,7 FM 
ELLER PÅ AASR.DK
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KURSER

LÆSETEKNIK 
Det er en kunstart at 

læse rigtigt. Derfor ud-
byder vi et kursus, hvor 
læseteknik er i fokus, så 
du kan lære alle trickse-
ne og få det bedste ud 
af de mange timer på 

læsesalen.

 AKADEMISK  
OPGAVESKRIVNING 

Det ville da være synd 
hvis alt den kundskab 

ikke skinnede igennem til 
den skriftlige eksamen, 
fordi den ikke blev for-
midlet ordentligt. Kom 

til vores kursus om aka-
demisk opgaveskrivning 

og lær at skrive den gode 
akademiske opgave.

STYR PÅ ØKONOMIEN 
Er du lige flyttet hjem-
mefra? Er det svært at 
balancere regnskabet 

sidst på måneden? Over-
træk er selvfølgelig også 

en slags penge, men 
hvis du vil have helt styr 
på økonomien, så sving 
forbi vores kursus og få 
de gode fif til et velholdt 

budget.

Studenterrådet udbyder en masse forskellige 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, som kan hjælpe dig i din 
færd på studiet. Her er en forsmag på de kurser, vi udbyder. Du kan finde mere 

information og flere kurser på sr.au.dk.
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GRIB MULIGHEDERNE

Vis Moot (som egentlig har det mundrette navn 
Willem C. Vis International Commercial Arbi-
tration Moot) er en international konkurrence, 
hvor jurastuderende i hold fra hele verden 
konkurrerer i en fiktiv sag foran et internationalt 
dommerpanel. Man bruger to hele semestre på 
at deltage i konkurrencen, og kan modtage hele 
40 ECTS for at være med – det erstatter altså 
adskillige normale fag på uddannelsen.  
 
Første halvdel af forløbet foregår i Moot-kæl-
deren, hvor man sammen med syv dygtige 
holdkammerater skriver dag og nat på et stort 
skrift. Den anden halvdel foregår i hele verden, 
hvor man rejser kloden rundt lige fra New York 
til Wien, for at kæmpe mod hold fra hele verden. 
Der kåres selvfølgelig egentlige vindere, men 

Universitetet tilbyder et hav af særlige forløb til dig, som gerne vil gøre noget helt særligt med dit fag. 
I denne artikel stiller vi skarpt på en af de muligheder, universitetet tilbyder. Artiklen handler om en 
jurastuderende men husk på, at der findes lignende tilbud på de fleste forskellige fag. Det er bare om 
at søge lidt rundt eller spørge din underviser. 
Iindledning skrevet af Andreas Friis

SOFIE EMILIE ANDERSEN 
ALDER: 25 ÅR 
STUDIE: JURA 
SEMESTER: NETOP FÆRDIGGJORT 10. SEMESTER 
OG DERMED NYUDDANNET JURIST
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uanset hvad er man garanteret at komme ud på 
den anden side med fantastiske venskaber, en 
dybere forståelse for sit fagområde og en vanvit-
tig god tilgang til teamwork. At det pynter lidt på 
CV’et gør selvfølgelig heller ikke noget.

Jeg søgte om optagelse på Vis Moot-holdet 
fordi jeg trængte til at gøre noget anderledes 
og vildere, end hvad det sædvanlige semester 
kunne byde på. Når man kommer til kandidaten, 
har man efterhånden været igennem mange 
skriftlige og mundtlige eksaminer, og for mig, 
som stod på randen til mit 9. semester, havde 
jeg svært ved at finde glæden ved et 9. semes-
ter, som skulle ligne alle de andre. Jeg havde 
brug for at udfordre mig selv, for at kaste mig ud 
i noget nyt… og så lød alle de mange rejser altså 
heller ikke helt dårligt.

Det var hårdt, fordi der stilles høje forventnin-
ger til deltagerne, og der er grænser som bliver 
overskredet. Konkurrencen er en af de mest 
prestigefyldte procedurekonkurrencer i verden, 
og Aarhus Universitet klarer sig traditionelt 
temmelig godt. Derfor vælges deltagerne også 
blandt de dygtigste studerende, og der stilles 
høje krav både fra de tilknyttede vejledere og fra 
hver deltagers eget konkurrencegen. For vores 
hold betød det, at vi en uge op til hver deadline 
arbejdede 18 timer hver dag. Det er ikke altid 
lige sjovt, når man står i det, og personligt måtte 
jeg selv udskyde at se mange af mine venner og 
bekendte imens konkurrencen stod på. Hvad 
man dog skal huske er, at man efterfølgende 
kan se tilbage på udfordringerne med stolthed, 
klappe sig selv på skulderen og sige: du gjorde 
det sgu. 

På vej til New York. Alle udgifter på turene er betalt af univer-
sitetet og sponsorerne, men vi bookede selvfølgelig de billigste 
afgange, for at få mest muligt for pengene. 

Her har vi lige vundet en finalerunde over Harvard i New York. 
Jeg krammer min holdkammerat Lasse, som netop har ydet 
en virkelig flot præstation. 
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Det bedste ved Vis Moot var den overvæl-
dende personlige udvikling og de nære rela-
tioner, som fulgte med at rejse og konkurrere 
i hele verden. Da jeg startede på forløbet i 
oktober 2019, havde jeg ikke troet, at jeg blot 
fem måneder senere ville være i stand til at slå 
jurastuderende fra NYU og Harvard i kompliceret 
jura – og tilmed på engelsk. Men det gjorde jeg 
sammen med mine syv holdkammerater. Det 
sammenhold, som følger med den bedrift, ville 
jeg simpelthen ikke være foruden.

Et meget lykkeligt hold, som netop har vundet i Aarhus mod 
de andre danske hold og Hamborg. Her poserer vi med 
pokalen hos DLA Piper, som både hjalp os med coaching og 
sponsorater. 

I vores stiveste puds hos et advokatfirma i Amsterdam. 
Professionel fremtoning er et must, når man skal repræsentere 
Aarhus Universitet i udlandet.

Det bedste råd, jeg kan give videre, er at 
gribe de muligheder, som universitetet stiller til 
rådighed. Gør jeres studetid til jeres egen, og 
vær ikke bange for at skille jer ud. Om det er 
fagligt eller socialt, så engagér jer! Det vil ikke kun 
gavne jeres professionelle profil på den anden 
side af de gule mure, men også gøre jeres 
studietid til den bedste tid i jeres liv. 
God kamp!
Tekst og billeder af Sofie Emilie Andersen
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SØVAND
SØVAND er Andreas Friis, Mathias Bartholdy og 
Anders Rohde Pihlkjær. De mødtes på jurastudi-
et og startede i 2017 et podcast gennem Aarhus 
Studenterradio som siden er blevet til SØVAND, 
som i dag både laver radio, musikvideoer og 
meget andet. 
 
At lave SØVAND mens vi var studerende var 
virkelig et tiltrængt afbræk fra bøgerne, forelæs-
ningerne og alt, der følger med. Det sikrede os 
en balance i tingene, så vi kunne være gode 
studerende og samtidig have et frirum. I takt 
med at SØVAND blev lidt større var der da lidt 
pres på en gang imellem, så det var også ret vig-
tigt at sikre os, at vi kunne følge med i studierne 
samtidig. Indtil videre går det nu ok.
 
Det var vildt at være morgenværter til Kapse-
jladsen 2019. At styre hele morgenen og være 
konferenciers for 35.000 mennesker i fire timer 
var sjovt, spændende og sindssygt angstprovok-
erende. Vi havde været involveret på flere måder 
inden da, og vi dækkede det da også for Studen-
terradioen i 2018, men sidste år var første gang 
vi stod på egne ben som SØVAND og var værter. 
Vi blev faktisk også hyret i 2020, men ligesom en 
masse andet blev det desværre aflyst. Vi håber 
at vende tilbage igen som morgenværter næste 
år (I har vores nummer, Umbi) 

De muligheder vi har fået ved at lave SØVAND 
er ret fantastiske. Vi har været morgenværter 
til Kapsejladsen, lavet mere end 30 timers 
podcast, interviewet alt lige fra studerende til 
folketingspolitikere, fået aftale med Radio 4 om 
at få sendt SØVAND på landsdækkende radio og 
meget mere. Vi laver egentlig bare det, vi vil, så 
det seneste udspil er en hyldestsang til Kapse-
jladsen, som vi har lavet sammen med Party 
Sympaticus og band.scient.pol. Sangen hedder 
‘Kapsejlads igen’ og kan findes med musikvideo 
på Youtube og som stream på Spotify og alle de 
andre steder. 
 
Vores bedste råd er at gå kontra på dit studie! 
Lav noget helt andet end det, du sidder med til 
daglig. Der er så mange muligheder i Aarhus, så 
uanset om du vil lave radio, film, ekstremsport 
eller hækle, så kan du finde plads. Det skal du 
gøre for dig selv. Det kan kun gavne dit studieliv 
og dine faglige kompetencer. 
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Jeg synger i kor fordi det er sjovt! Kort sagt er 
det fordi det er super sjovt, når man kan stå og 
synge med 33 andre mennesker og føle, at det 
hele går op i en højere enhed.  
 
Når jeg synger i kor tænker jeg ikke på andet 
end dét at synge. Man kan lukke alt andet ude, 
være totalt i zen og virkelig være i nuet. Så det 
er helt klart også et frirum, hvor man bruger 
hovedet på en anderledes måde, end man for 
det meste gør i hverdagen.  
 
Den bedste oplevelse jeg har haft med at 
synge, var nok, da jeg var med til at synge for en 
masse udsatte og sårbare personer, der normalt 
ikke kan komme til 
koncerter, i Århus domkirke. Det var fantastisk at 
få lov til at være med til at give de mennesker en 

LEANDER HESSNER 
ALDER : 27 ÅR 
STUDIE: BIOLOGI 
SEMESTER: 8. SEMESTER

AT SYNGE I KOR
god oplevelse. Det hjalp selvfølgelig også at vi fik 
lov at synge med Tina Dickow! 

Folk burde melde sig ind i et kor, fordi det er 
et skønt fællesskab! Om man kan synge eller ej, 
så gør det bare et eller andet ved mennesker at 
synge sammen. Det giver en meget stor fællessk-
absfølelse, hvilket nok er den største gave ved at 
synge i kor. For at kunne være tryg ved at synge 
sammen skal man stole på sit kor, og det giver et 
rigtig stærkt sammenhold. 

 
HVIS DU HAR SUNGET I KOR I DIN HJEMBY OG MANGLER 
ET NYT STED AT UDFOLDE DIG, ELLER ER DU HELT NYBEGY-
NDER MED INTERESSE FOR AT SYNGE I KOR, SÅ AFHOLDER 

ORGANISATIONEN SYNG EN KORDAG FOR UNIVERSITETSSTU-
DERENDE, HVOR DU KAN FÅ EN SMAG PÅ, HVOR FEDT DET 
ER AT SYNGE I KOR OG FÅ MULIGHEDEN FOR AT MØDE EN 

MASSE SPÆNDENDE AARHUSKOR. 

LÆS MERE PÅ FACEBOOK.COM/SYNGDK
Tekst og billeder af Leander Hessner
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ARTS

VICTOR LAURENTS KELSEN
ALDER: 24 ÅR
STUDIE: ARABISK OG ISLAMSTUDIER
SEMESTER:  5. SEMESTER

Hvordan kom du til at læse arabisk og 
islamstudier?
Jeg havde en spæd ide om, at jeg skulle arbe-
jde med journalistik – og meget gerne i Melle-
møsten. Efter et højskoleophold fandt jeg ud af, 
at Mellemøsten interesserede mig væsentligt 

mere end journalistikken. Og det er nu engang 
lettere at lære et område og dets kultur at kende, 
hvis man også kan sproget. Derfor lå studiet lige 
til højrebenet.  

Hvordan ser en almindelig dag ud i dit liv 
med uni og fritid? 
Jeg forsøger at planlægge ud fra, at jeg møder 
ind omkring kl 9, de dage vi ikke har timer om 
morgenen, og være der til forelæsning og ellers 
sidde på læsesal til jeg er færdig med forbere-
delsen til næste dag. Det er dog ikke altid realis-
tisk, men de dage hvor det lykkes, er det skønt at 
komme hjem og ikke skulle tænke på at læse og 
lave opgaver. Det kræver tit lidt fleksibilitet, men 
det går som regel altid. 
 
Hvad er det bedste ved at læse arabisk og 
islamstudier? 
Et lille studie skaber et meget tæt knyttet socialt 
liv, hvor man også skaber mange venskaber på 
tværs af årgangene, hvilket uden tvivl er det jeg 
holder mest kært. Jeg nyder naturligvis mange 
aspekter af mit studie, men det sociale liv et 
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bestemt nødvendigt. Og der tror jeg, at vores kan noget specielt. Det er altid en rar følelse til vores 
fredagsbarer, da det føles som en privatfest, hvor man kender alle. Det kan noget helt specielt.  

Hvad er det værste ved at læse arabisk og islamstudier? 
Humaniora er i sin natur meget bredt, og man lærer nogle brede kompetencer. Det er ikke for alle, 
og der har bestemt være dele af min studietid, hvor jeg ikke fandt det specielt interessant. Men vi skal 
alle igennem Studium Generale. Udover det så er det hårdt at lære et sprog, som mange os havde et 
begrænset kendskab til, da vi startede på studiet. Det er ikke alle dage, der er lige sjove, men den dag 
du forstår det, så er det tilfredsstillende.  

Et lille studie giver små studiegrupper, 
hvorfor Anders og jeg har læst sam-
men siden 1. semester. 

Hvis vores fredagsbar, Arabar, 
skulle tage to ting med på 
en øde ø, var det øl og toast. 
Matilde, som gør sig meget i det 
sociale liv på studiet, har det på 
samme måde. 

Min fineste (ikke akadem-
iske) præstation i løbet af 
min tid på AU. Billedet er 
fra vores introtur sidste år, 
og de andre tutorer har 
næppe set magen.

Tekst og billeder af Victor Laurents Kelsen
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Hvordan kom du til at læse medicin? 
Jeg har altid haft stor interesse for både matem-
atik og naturvidenskab. Jeg overvejede længe 
studier som matematik og kemi, men i sidste 
ende faldt valget på medicin som indeholder 
noget fra begge verdener. Samtidig giver en 
cand.med. så mange muligheder; du kan vælge 
mellem hele 39 forskellige specialer når du er 
færdig. Det var særligt dette, der vægtede højt, 
da jeg valgte studie og at jeg vidste at der nok 

skulle være job til mig når jeg blev færdig. Læger 
er der altid brug for! 

Hvordan ser en almindelig dag ud i dit liv 
med uni og fritid? 
De fleste dage starter med en forelæsning om 
formiddagen, enten 1 eller 2 dobbelt lektion-
er. Andre dage har jeg helt fri. Efterfølgende 
tager jeg enten hjem og læser eller mødes med 
min læsemakker, Emil, og gennemgår noget af 
pensum. Vi har altid gået meget op i at repetere 
pensum undervejs, så eksamensperioden ikke 
bliver så hård. Jeg læser for det meste derh-
jemme, fremfor på uni. Jeg er en af de typer, 
der godt kan læse koncentreret derhjemme. 
Jeg holder for det meste fri omkring kl. 16-17 
stykker, hvorefter jeg tager i fitness eller løber 
en tur. Det er meget vigtigt for mig også at være 
aktiv hver dag, således at hjernen kan få lidt ro 
fra studiet og være klar til næste dag. Jeg læser 
sjældent om aftenen; min aften er hellig og den 
bruger jeg på min at slappe af med min kæreste 
eller hænge ud med venner. 

Hvad er det bedste ved at læse medidcin? 
Jeg synes studiemiljøet på medicin er rigtig godt. 
Der er plads til alle, og der er masser af studieak-
tiviteter og foreninger man kan være medlem 

BO TØNNESEN
ALDER: 24 ÅR
STUDIE: MEDICIN
SEMESTER: 7. SEMESTER

HEALTH



41

I medicinerrådet, som jeg er en del af, tog 
vi 3 medlemmer afsted til en international 
konference for medicinsk uddannelse 
(AMEE) som blev afholdt i Wien i sommer-
en 2019.

I vinters efter mit 6. semester blev jeg 
bachelor, og det blev fejret med en stor 
gallafest.

 Jeg er aktivt medlem af Medicinerrådet 
(MR) og dette billede er fra et ”Tour de 
fredagsbar” arrangement, hvor vi besøger 
mange af de forskellige fredagsbarer på 
campus.

af. Der er noget for en hver smag. Derudover 
synes jeg at studiet er meget alsidigt; det er ikke 
bare det samme igen og igen. Først lærer man 
lidt om celler, så lidt om den humane anatomi, 
så lidt om kroppens biokemi og fysiologi og så 
lidt om bakterier og virus osv. Det gør at studiet 
aldrig bliver kedeligt, og det synes jeg er en god 
kvalitet. Endvidere er der klinikophold på studiet 
(mest på kandidatdelen), hvor man kommer ud i 
den virkelig verden og kan se det man har lært i 
virkeligheden.

Hvad er det værste ved at læse medicin? 
Eksamensperioden. Det afhænger selvfølgelig 
meget, hvilket eksamen man skal til. Nogle af 
eksamenerne på de tidlige semestre er meget 
tunge med en stor mængde udenadslære, 
hvor man virkelig bruger meget tid på at terpe. 
Det er noget, man kan mærke der tager hårdt 
på kroppen. Jeg mindes at have tabt mig 2-3 
kg efter en hård eksamensperiode en gang. 
kandidateksamenerne er lidt nemmere at have 
med at gøre, så jeg er glad for at de fleste hårde 
eksamener er overstået. 
Tekst og billeder af Bo Tønnesen
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BUSINESS AND SOCIAL 
SCIENCES

Hvordan kom du til at læse 
statskundskab? 
Jeg valgte det på grund af en almen 
interesse for samfundet og de 
samfundsfaglige emner. Jeg havde 
allerede haft 3 sabbatår, og havde 
ikke fundet mit kald endnu, og 
derfor besluttede jeg mig at prøve en 
videregående uddannelse. Jeg søgte 
uddannelserne i gennem, og fandt 
et par stykker, hvor statskundskab 
klar vægtede højest, da jeg i forvejen 
havde en interesse for det interna-
tionale samfund og international poli-
tik. Det lød derfor rigtig spændende, 
og derfor søgte jeg ind. 

HOLGER LINDHARDTSEN 
ALDER: 25 ÅR 
STUDIE: STATSKUNDSKAB
SEMESTER: 8. SEMESTER
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Hvordan ser en almindelig dag ud i dit liv 
med uni og fritid? 
Det er meget sammentvistet, og jeg bruger 
rigtig meget tid socialt på universitetet. Før i 
tiden brugte jeg en meget stor del af min tid i 
frivillige foreninger på universitetet og hjalp med 
at arrangere alt fra fester til studietur til faglige 
oplæg. Det gav et rigtig godt sammenhold og 
socialt ståsted på studiet, der også gav rigtig 
god hjælp fagligt. Jeg har derfor det meste af 
min hverdag på universitetet, uanset om det er 
undervisning eller fritid. 
 
Hvad er det bedste ved at læse 
statskundskab?
Folk heroppe er enormt søde, både studeren-
de og undervisere. Jeg har aldrig oplevet at en 
underviser ikke giver sig tid til at hjælpe de stu-
derende, der opsøger dem om forskellige ting. 
Miljøet for indlæring er derfor rigtig godt, og man 

kan for det meste forvente god undervisning og 
en rar stemning fra undervisere og medstuder-
ende. Derudover er frivillig-livet og det sociale 
sammenhold essentielt for min tilværelse på 
studiet. Her gør statskundskab det i hvert fald 
rigtig godt, og man kan forvente at blive en del af 
lige så meget som man selv ønsker.  
 
Hvad er det værst ved at læse
statskundskab?  
Kandidatfagene kan være meget påtvungede, og 
man får ikke nødvendigvis ens interesser opfyldt. 
Dette er naturligvis frustrerende, da det netop 
gør at man ikke er ordentligt forberedt til sit spe-
ciale, og ikke nødvendigvis har fået de nødven-
dige værktøjer til at skrive den type opgave man 
gerne vil. Så selvom det er den uddannelse man 
gerne vil have, får man ikke nødvendigvis det 
slutresultat man ser sig selv i. 

Mig og gutterne til bachelorfestChefen til kapsejladsvideo som jeg lavede med resten af band.
scient.pol for PF

Tekst og billeder af Holger Lindhardtsen
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SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

CHARLOTTE BROWN PETERSEN
ALDER: 29 ÅR
STUDIE: BIOLOGI
SEMESTER: 6. SEMESTER

Hvordan kom du til at læse biologi? 
Da jeg fyldte 21 år, startede jeg på sygeplejes-
tudiet. Jeg fandt ret hurtigt ud af at det ikke var 
det jeg skulle læse alligevel, da jeg savnede mere 
undervisning i naturvidenskab. Jeg droppede 
derfor ud og troede jeg skulle læse medicin. Så 
jeg rejste lidt, arbejdede hist og her - og startede 
så med at læse enkeltfag op. Under en kemi-B-
time, spurgte en elev ind til et super spændende 
spørgsmål om evolution - jeg husker ikke speci-
fikt spørgsmålet, men jeg husker at underviseren 
svarer ”det må du spørge en biologilærer om..”. 
Det satte nogle tanker i gang, da jeg selv blev ret 
draget af at finde svaret. Jeg læste om biologis-
tudiet og fandt hurtigt ud af at jeg kunne studere 
om alt liv - og ikke blot mennesket! Og jeg har 
ikke fortrudt det på ét eneste tidspunkt! J 

Hvordan ser en almindelig dag ud i dit liv 
med uni og fritid? 
Mine dage i løbet af ugen varierer enormt meget, 
da det ikke er alle dage jeg har undervisning. 
Men en dag for mig kunne typisk være at jeg har 
undervisning, enten i form af forelæsninger,
gruppearbejde, laboratoriearbejde eller teore-
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tiske øvelser tidligt på dagen. Hvis jeg har et par
fritimer, sidder jeg tit i Biohuset og læser lidt. I 
Biohuset møder jeg tit venner og studiekammer-
ater, som jeg spiser frokost med, eller læser med 
i en studiegruppe. 
Efter frokost, kan jeg sagtens have et møde, som 
har noget at gøre med mit formandskab i
Biologernes Forretningsudvalg. Om eftermidda-
gen tøffer jeg tit over på Herbariet i et par timer,
hvor jeg arbejder, som studentermedhjælper. 
Aftenen vil jeg ofte bruge på at læse lidt pensum 
eller bare slappe af med at male akvarel eller se 
serier. 

Hvad er det bedste ved at læse biologi? 
Felten! Jeg elsker at være ude i naturen, så det 
fedeste er helt sikkert få lov til at komme ud i 
felten, for at prøve teknikker af eller indsam-
le prøver til laboratorie arbejde. Jeg har lige 
afsluttet et fag i Dansk Flora og Vegetation, hvor 
vi bl.a. skulle have et artskendskab i planter. 
Jeg følte mig meget heldig, da jeg kunne sidde 
i græsset, drikke en kopkaffe og artsbestemme 
planter i solskin - SOM UNDERVISNING!
 

På første semester er 1. årsstuderende, hvert år, ude 
i Århus Bugt på Forskningsskibet Aurora, hvor vi 
kigger på arter fra havbundsprøver.

 I oktober 2019 var jeg på feltstudie i det nordøst-
lige Argentina, hvor jeg hjalp til med at indsamle 
prøver af palmen Butia Yatay. Nu skriver jeg 
bachelorprojekt om denne palme.
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Hvad er det værste ved at læse biologi? 
Uha. Støttefagene, og andre obligatoriske fag. 
Dem har jeg et had-/kærlighedsforhold til. De er 
nødvendige for at forstå grundlæggende prin-
cipper, men de er knap så spændende. De er 
heldigvis 
overstået i løbet af de første 2 år, og så kan man 
efterfølgende vælge de interessante og sjove fag, 

På en felttur ud i det blå (men mest grønne!), hvor vi bliver 
undervist i artsbestemmelser, feltudstyr og naturtyper. Livet bliver ikke bedre når undervisningen suppleres 

med udsigt, kop kaffe og plantebestemmelse.

og som giver mest mening for ens fremtidige 
jobønsker, senere på studiet.
Tekst og billeder af Charlotte Brown Petersen
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AU(S BEDSTE) TIPS
1 5

6

7

8

2

3

4

Find AU er en fantastisk 
hjælp til at finde rundt på 
universitetet og finde det 

der lokale, du aldrig kan finde. 
Download deres app og far aldrig 
vild igen.

Formiddagstimer i Søaudi-
torierne? Sæt dig i venstre 
side og hold dig fra de 

bagerste pladser, ellers får du sol 
i øjnene.

Nogen dage er Randersvej 
bare for stejl at komme op 
ad med cykel. Tag din tele-

fon i hånden, hvis du trækker 
cyklen, så du ikke ser ud til at 
være i dårlig form.

Lyst til et par øl eller en lille 
brandert? Drop midtbyen og 
tag på Studenterbaren.

Lyst til lidt selvforkælelse fra 
morgenstunden? Start dagen 
ud med brunch i kantinen ved 
Det Kongelige Bibliotek. 

Tager det lang tid at komme 
ind på Stads? DropUd.Nu 
er den hurtigste måde at 

komme derind.

Kagesulten? Drop din egen 
kantine og skynd dig over i 
Matematisk Kantine (med-

mindre det er din egen kantine 
- så skal du bare skynde dig der-
over!)

Følg ‘Er Fiskehejren i 
unisøen i dag?’ på Face-
book. Selv tak.
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PRAKTIK I UDLANDET
METTE SCHØLER
ALDER: 22 ÅR
STUDIE: JURA 

SEMESTER: 9. SEMESTER
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Jeg søgte praktik i udlandet, fordi jeg en 
aften faldt over et praktikantstillingsopslag fra 
Danmarks Faste EU-Repræsentation i Bruxelles. 
Jeg havde indtil da ikke haft seriøse planer om at 
rejse til udlandet under studiet, men pludselig 
dukkede denne oplagte mulighed op for mig til 
at udforske min interesse for EU-samarbejdet. 
Den næste dag havde jeg sendt min ansøgning 
af sted, og pludselig stod jeg efter en telefonisk 
jobsamtale med et praktikophold i udsigt og en 
helt ny plan for min kandidatuddannelse.
 
Jeg var spændt på og lidt nervøs for, hvordan 
jeg skulle finde en bolig, hvad jeg skulle stille op 
med min lejlighed i Aarhus og hvordan SU’en 
skulle slå til. Alle de praktiske ting plejer nu at 
løse sig og gjorde det også for mig. Jeg kom langt 
ved at bruge mit netværk - venner, bekendte, mit 
praktiksted og studievejledningen på uni. Med 
det praktiske på plads begyndte jeg for alvor at 
glæde mig til mit semester i Bruxelles.
 
Min første arbejdsdag forløb stille og roligt 
med velkomstarrangementer og introkurser 
sammen med mine medpraktikanter og rund-
visning i rådsbygningerne, EU-Parlamentet og 
Berlaymont. I de følgende dage blev jeg sat ind 
i mine arbejdsopgaver af de to meget dygtige 
attachéer, jeg var tilknyttet. Vi delte kontor og 
sparrede i dagligdagen, så selvom det kunne 
være overvældende at blive kastet ud i nye 
opgaver, kunne jeg altid tage fat i dem for at 
afstemme forventningerne til mit arbejde og 
slutproduktet.

I weekenderne tog vi med toget rundt til nogle af 
Belgiens mange smukke byer, hvor vi i allerbedste 
turiststil drak øl og spiste gaufres i lange baner. 
Her er jeg på kanalrundfart i Brugge med 
nogle af mine roomies og medpraktikanter fra 
EU-Repræsentationen.

Min arbejdsplads fra sin bedste side: Europ-
abygningen. Her deltog jeg i møder, bl.a. når 
medlemslandenes justitsministre holdt råds-
møder.
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Stakbogladen
- viden i stakkevis

Hos stakbogladen finder du udover de relevante bøger til dit 
studium også 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. Desuden kan du sælge dine 
brugte studiebøger via vores hjemmeside.

Din professionelle 
boghandel på 
Aarhus Universitet

Naturfag
Ny Munkegade, Bygning 1530
Universitetsparken
86 12 87 44
naturfag@stakbogladen.dk

Køb dine studiebøger i vores webshop 
eller besøg os i Aarhus eller Herning

stakbogladen.dk
facebook.com/Stakbogladen

Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 2-4
8000 Aarhus C
86 12 88 44
books@stakbogladen.dk

Stakbogladen Birk
Birk Centerpark 5
7400 Herning
97 21 66 12
stakbokladen_birk@stakbogladen.dk

10%
Studierabat
fratrækkes 
bogens pris

Bøgerne til dit studium
Bøger om studieteknik

Ordbøger
Læsestativer

Studiekalendere
Brevordnere og ringbind
Registre og faneblade

Elastikmapper
Standardblokke
Kollegieblokke

Skriveredskaber
Hulapparater

Hæftemaskiner
Lommeregnere
blækpatroner
printerpapir
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Du skal søge praktik fordi det er en 
enestående mulighed for at afprøve din karri-
eredrøm, lære dig selv bedre at kende på både 
det studiemæssige og personlige plan og opleve 
et andet lands kultur og sprog. Under opholdet 
fik jeg en større forståelse for EU, jeg ikke kunne 
læse mig til, for den praktiske virkelighed kan 
ikke altid beskrives i teorien. 

Det bedste, jeg fik ud af det, var
at få lov at være en del af det juridiske og 
politiske EU-maskineri og at dele oplevelsen med 
mine medpraktikanter og roomies på kollegi-
et. Jeg er vendt hjem til Aarhus med en endnu 
større interesse for EU-samarbejdet, med nye 
skønne venner, et netværk i hele EU og en lang 
liste af fantastiske oplevelser fra EU’s hovedstad.

Vi boede 20 studerende på kollegiet i Den Dan-
ske Kirke, så vi skulle selvfølgelig holde en Tour 
de gang – mit team havde Belgien-tema.

Jeg inviterede flere veninder på besøg for at dele mit liv i 
Bruxelles med dem. Her er vi på vej ind at se rådsbygningerne 
(på venstre side) og Berlaymont (på højre side).

Tekst og billeder af Mette Schøler
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AUS
AARHUS UNIVERSITETSSPORT
STUDY HARD, TRAIN HARDER
Har du brug for et break fra bøgerne en gang im-
ellem? Vil du gerne møde studerende 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! 

Aarhus Universitets Sport (AUS) er en para-
plyorganisation for 18 selvstændige medlem-
sklubber i Aarhus. Vi tilbyder et bredt udvalg 
af idrætsaktiviteter og arbejder for at forbinde 
studerende på tværs af uddannelser gennem 
sport. 

AUS og de 18 selvstændige medlemsklub-

ber er drevet af studerende for at sikre billige 
og gode muligheder for at dyrke sport med 
medstuderende. De sportsgrene vores medlem-
sklubber tilbyder er alt fra Kenikan, en klassisk 
form for japansk kampsport, til svømning, hånd-
bold, skak, fodbold og meget andet. AUS gør 
det attraktivt for studerende at være medlem 
af klubberne. Sportsklubbernes medlemmer 
består dog af en god kombination af studer-
ende og eks-studerende. Det betyder, at du 
som medlem ikke vil opleve at blive meldt ud 
af klubben, når du ikke længere er studerende. 

Aarhus Studenter Gymnastik & Fitness (ASG) er en 
af de 18 selvstændige klubber i Aarhus, som AUS 
samarbejder med. 
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AARHUS UNIVERSITETS-
SPORT
FREDERIK NIELSENS VEJ 4
8000 AARHUS C
KOMMUNIKATION@ 
AUS.AU.DK
WWW.AUS.AU.DK

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 et af Nordens største arrange-
menter for studerende. 
Som noget nyt er det muligt at komme med på 
AUS’ surftur en til to gange om året, som er for 
alle studerende på Aarhus Universitet. Følg med 
på datoer og tilmelding på vores Facebook. 
Læs mere om vores klubber, og hvad vi kan til-
byde dig på www.aus.au.dk og følg os på vores  
Facebook-side (Aarhus Universitets-Sport) og 
Instagram-profil @aarhusuniversitetssport. 

Til Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag står 
AUS for den sportslige side af dagen, så de studeren-
de kan komme udenfor og nyde sensommer vejret 
med fx en basketballkamp
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DANMARKS 
STØRSTE 

FREDAGSBAR 
OG 

IDRÆTSDAG
I anledningen af Aarhus Universitets årsfest 
samles studerende på tværs af uddannelsesret-
ninger, årgange og nationaliteter til Danmarks 
Største Fredagsbar & Idrætsdag – et af Nordens 
største studenterdrevne arrangementer. Ar-
rangementet er er en tilbagevendende be-
givenhed, som er unik for Aarhus som studieby. 
Sidste år deltog op mod 25.000 studerende og 

beboere fra byen i arrangementet, hvor der er 
gratis adgang for alle. 
Hele dagen igennem er der aktiviteter i form 
af f.eks. sportskonkurrencer, stemningsfulde 
sociale aktiviteter, fredagsbar og efterfølgende 
livekoncerter med en bred pallette af danske 
artister. 

HOLD ØJE MED VORES 
FACEBOOKSIDE DANMARKS 
STØRSTE FREDAGSBAR OG 

IDRÆTSDAG, HVOR EVENTET 
VIL BLIVE OFFENTLIGGJORT.   
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PÅ MOESGAARD 
MED NINA
Hvordan er livet på 
Moesgaard? 
Moesgaard er så smukt et 
sted at studere, jeg er virke-
lig glad for området. 
Der er både skoven og den 
flotte have, der tilmed er 
fuld af lækre frugttræer. 
Selve herregården er vir-
kelig hyggelig, og det er en 
fornøjelse at have under-
visning der, til trods for at 
det ligger et stykke fra cen-
trum. Jeg syntes generelt 
der er et fint fælleskab 
både årgange og studierne 

imellem. Vi har hvert år Olympiske lege, hvor 
Antropologerne kæmper mod Arkæologerne i 
forskellige discipliner. Det er virkelig sjovt og en 
god måde, at lære nye mennesker at kende på. 
Desuden er der fredagsbar hver fredag, hvor 
man altid kan tage en øl og en snak med nogen 
fra de andre semestre. Her er både plads til 
brætspil og ølbowling og vild dans til Earth Wind 
and Fire. Jeg har selv været en del af festudvalget 
alle tre år af min Bachelor, hvilket har givet mig 
en masse skønne venner og nogle sjove fester 
bag baren. Derudover laver den arkæologiske 
studenterforening OTTAR mange hyggelige 
arrangementer, både store og små. Blandt andet 
har de igangsat en debatklub, et årligt besøg til 
Den Gamle By i december, hvor der danses om 
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juletræet og spises æbleskiver, samt rejser til 
spændende steder som eksempelvis Gotland i 
Sverige. 

Hvordan skiller arkæologi sig ud fra andre 
studier? 
Arkæologi er først og fremmest en akademisk 
uddannelse der beskæftiger sig med forskellige 
perioder af fortiden i Danmark. Derudover er 
det også en praktisk fag, hvortil du lære hvordan 
man udgraver i felten, formilder på et museum, 
samt hvordan du håndterer pressen etc. 

Derudover er det et meget småt studie, hvilket 
betyder at du kommer på fornavn med alle 
medstuderende, samt underviser og de andre 
årgange. Noget jeg personligt har været glad 
for, da det nærmest skaber en højskolelignende 
stemning på campus. 

hvordan kommer det praktiske til udtryk 
på studiet?
En del af selve studiet er at være på feltarbejde. 
Her bruger vi den teori vi har beskæftiget os 
med i undervisning, hvilket ikke altid er lige nemt. 
På første semester er en af eksamenerne reserv-
eret til feltarbejde, hvor man lærer hvordan man 
helt konkret arbejder på en udgravning. Mens 

man på sjette semester har fokus på ledelses- og 
formidlingsdelen ved en arkæologiskudgravning. 

Til sidst, hvad er dit bedste Århustip?
Køb årskort til museerne. Selv har jeg til både 
ARoS og Den Gamle By. Desuden får man via 
studiet gratis entré på Moesgaard, det er virkelig 
skønt altid at have adgang til kunst og kultur, 
hvilket kan være et dejligt pusterum fra de 
mange dage på læsesalen. Derudover arbejder 
jeg selv frivilligt, hvilket er en super nem og hyg-
gelig måde, at få et større netværk på, hvis man 
er ny i byen. Det kan klart anbefales! 
Tekst og billeder af Nina Leth Møller
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PAPIR   SMÅT PAP GLAS PLAST METALRESTAFFALD

            Sortér mer’ Aarhus

FOR KLIMAETS SKYLD
-SORTÉR DIT SKRALD

Det ser  
godt ud at 

sortere 
affald

affaldvarme.dk/sortering
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BESTIL 
STORSKRALDSBILEN

din gadedør, det er gratis

www.affaldvarme.dk/storskrald 

Den henter storskraldet ved 

STORSKRALD  kan også  være småt

Se hvad du kan få hentet og bestil:
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KAPSEJLADS
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Kapsejladsen er en årligt tilbagevendende be-
givenhed i Aarhus Universitetspark, som samler 
diverse institutter og videregående uddannelser 
til en bådstafet over Universitetssøen. Fra sin 
spæde begyndelse i 1991 og til i dag har Kapse-
jladsen udviklet sig til at være Nordeuropas 
største studenterarrangement med 25.000 
studerende, der alle hepper på deres respektive 
fakultet i kampen om trofæet Det Gyldne Bæk-
ken. Ud over selve sejladsen byder dagen tradi-
tionen tro på underholdning fra konferenciers og 
kunstner samt åbningstale fra borgmesteren.

Hvorfor skal du komme til Kapsejladsen?
Du skal komme til Kapsejladsen, da du er 
garanteret en fantastisk dag til et arrangement, 
som indrammer alt det bedste ved Aarhus 
Universitet. Du skal komme for sammenholdet, 
de altid veloplagte konferenciers og kunstnere, 
de kolde fadøl og de mange lækre madboder. 
Du skal komme, når det første heat skydes i gang 

og Universitetsparken brøler vinderne ind. Du 
skal komme, da du med garanti ikke finder et 
lignende arrangement noget andet sted!

Hvad skal man glæde sig til?
Man skal glæde sig til den tidlige morgen med 
de første tåre kaffe-Baileys og en Unipark, der 
vågner op til endnu en Kapsejlads. Og så skal 
man naturligvis glæde sig til, at slaget skal stå på 
Unisøen og Det Gyldne Bækken samt det næste 
års håneret skal fordeles til den forening, der 
hiver sejren i land
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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. 

Jægergårdsgade 170,  
8000 Aarhus C.

Åbent alle dage 12-17 

REUSE

reuseaarhus.dk
  ReuseAarhus
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AU(S BEDSTE) TIPS
9

10

11

Der er næsten ligeså mange fredags-
barer som der er studerende, og der 
er altså ingen grund til kun at holde 

til hos dit eget studies bar. Tag på Tour de 
Fredagsbar i uniparken og prøv lidt forskel-
ligt.

Vil du se Aarhus fra oven men er 
for nærig til Regnbuen over ARoS? 
Tag op på Salling Rooftop og nyd 

udsigten! 

Dit studiekort er magisk og giver 
rabat næsten alle vegne. Spørg, 
hvis der ikke skiltes med studiera-

bat. Det kan næsten altid betale sig.
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MAU 
LIN-
DOW

MAU 
LIN-
DOW

Jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse i 
litteraturhistorie i sommeren 2020 og er i skriv-
ende stund på vej mod jobmarkedets ukendte 
vidder. Nyd universitetstiden – årene kan gå 
uhyggeligt stærkt – og spis noget god mad 
imens, for livet er for kort til andet. Madlavning 
og opskriftudvikling har interesserer 
mig i flere år; jeg har blandt andet lavet et op-
skrifthæfte for Aarhus’ Økologiske Fødevarefæl-
lesskab, haft flere stagnerede (ups) madblogs, 
og jeg kombinerer nu ord og opskrifter på 
instagramprofilen noget.om.mad. 

Her følger et par relativt simple og billige
opskrifter uden animalier, der er nemme at 
skalere op og lækre at skovle ind. 
Velbekomme.

O
PSKRIFTER
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SHAWARMACHILI, 
SOM DU KENDER 
OG ELSKER DEN 
gør kedelige rester gode, og alt andet stærkere 
og bedre. Opskriften giver en stor portion, der 

kan holde i køleskabet i 2-3 uger.

1 glas soltørrede tomater (145 gram, drænet 
vægt)

1 stor ds. tomatpuré (140 gram)
2,5 dl. smagsneutral solsikkeolie + ekstra til 

overhældning til sidst

1 fed hvidløg
8 tsk. chiliflager
3 tsk. chilipulver
1/3 tsk. stødt kanel
1/3 tsk. stødt spidskommen

Fremgangsmåde: Hæld olien fra de soltørrede tomater og mas det resterende olie ud af dem. 
Blend alle ingredienserne sammen, og overfør chilisaucen til patentglas eller en tætsluttende 
bøtte. Hæld olie over, så det dækker, for at øge holdbarheden.
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MIDDELHAVSRISOTTO

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, peber-
frugt, paprika og timian. Efter fire minutter under 
omrøring 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 til-
beredt, men stadig har det karakteristiske bid. Hæld 
evt. en smule mere vand i gryden undervejs.
Smag til med friskkværnet sort peber.

Opskrift til 3-4 personer

Mens risottoen koger, skæres den anden squash 
i tynde, skrå skiver. Opvarm 2 spsk. olivenolie på 
en grillpande 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.

Tip: Grødris er be-
tydeligt billigere end 
risottoris, og de er 
glimrende i risotto!

(Ris og Otto fra Otto er et næsehorn)
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KARTOFFELMASALA

500 gram kartofler
 2 dåser kikærter (480 gram, drænet vægt)

400 ml. kokosmælk
3 dl. tomatpassata

2 dl. grøntsagsbouillon
1 stort zittauerløg

5 fed hvidløg

1 stærk rød chili 
3 spsk. smagsneutral olie
2 spsk. æblecidereddike
1 spsk. sukker
1½ spsk. garam masala
1 tsk. karry
1 tsk. fint salt

3 dl. neutral sojayoghurt
1/3 agurk
150 gram cherrytomater
½ bundt mynte
1/3 tsk. fint salt

Flæk agurken og skrab kernerne ud. Skær 
agurken i små tern. Halver tomaterne og fjern
kernehuset. Skær dem i små tern, og kom 
dem i en skål med agurk, hakket mynte, 
yoghurt og salt. Lad raitaen trække i mindst 
½ time før servering.

RAITA

Fremgangsmåde: 
Hak løg, chili og hvidløg fint. Skræl kartoflerne, og skær dem i tern på ca. 2x2 cm.
Opvarm olien i en gryde. Steg løg og hvidløg ved mellemhøj varme i et par minutter. Tilsæt så
kartofler, karry og garam masala og steg i yderligere et minuts tid. Tilsæt de resterende
ingredienser, læg låg på gryden, og lad masalaen koge under lejlighedsvis omrøring i 20 minutter,
eller til kartoflerne er møre og kikærterne let udkogte. Smag til med salt.
Server masalaen med raita og kogte ris.

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

Tekst og billeder af Mau Lindow
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HELPLINE
AU Helpline 
 
AU Helpline er en anonym og fortrolig telefon- 
og chatstøtte for studerende på Aarhus Univer-
sitet. På den anden side af linjen sidder frivillige 
medstuderende klar til at lytte til dine personlige 
og sociale udfordringer som perfektionisme, 
studievanskeligheder, ensomhed eller mangel på 
motivation. 
 
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 af-
tentimerne. 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 lyt-
tende 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. 
 

ANONYM TLF. OG CHAT:  
87 15 16 46  
AUHELPLINE.DK  
 
TRÆFFETID: 
MAN-TORS 
KL. 19-22
 
BLIV FRIVILLIG:  
AUHELPLINE@GMAIL.COM  
FACEBOOK.COM/AUHELPLINE
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stud præst

Der tilbydes både enkeltstående samtaler eller 
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 
forældre, eksistentielle spørgsmål om mening 
og identitet, tab og sorg i forbindelse med 
døds-
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, foredrag om ek-
sistentielle emner, samtalesa-
loner og dialoggrupper hvor 
du kan diskutere filosofiske 
emner. Du har også altid 
mulighed for at besøge 
stillerummet, hvis du 
har brug for et 
pusterum.

BRUG FOR EN 
SAMTALE?

facebook.com/studenterpraesterne.aarhus/
studenterpraest@au.dk
tlf: 60 20 26 40
Studenternes Hus
Ndr. Ringgade 3, lok. 122
8000 Aarhus C
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Retshjælpen består af 18 engagerede juras-
tuderende, 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 ewller skal klage over en afgørelse 
om SU eller boligstøtte. Retshjælpen har tav-
shedspligt, så alle oplysninger bliver behandlet 
fortroligt. Du kan ringe og skrive til os eller møde 
op på vores adresse.  
 

GRATIS RETSHJÆLP

STUDENTERRÅDETS RETSHJÆLP 
STUDENTERNES HUS 

FREDRIK NIELSENS VEJ 2-4 
8000 AARHUS C 
+45 8715 3878 
RET@SR.AU.DK 

SRRETSHJAELP.DK

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, ansæt-
telsesforhold, erstatningsforhold og gældsfor-
hold. 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.  
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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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