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Nyhedsbrev	  –	  december	  2011	  

I	  dette	  nyhedsbrev	  kan	  du	  læse	  om	  vores	  aktiviteter	  i	  efteråret/vinderen	  
2011	  Du	  kan	  læse	  mere	  om:	  	  
	  
• Fredagsbar	  på	  FARMA	  d.	  11.	  november	  2011	  

• Opdatering	  fra	  udsendelsesudvalget	  	  

• Farmaceuter	  uden	  Grænser	  på	  Kulturnatten	  2011	  

• Studenternetværk	  

• Indkaldelse	  til	  ordinær	  generalforsamling	  2012	  

	  

Fredagsbar	  på	  FARMA	  d.	  11.	  november	  	  
	  
Fredag	  d.	  11.	  november	  afholdte	  Farmaceuter	  uden	  Grænser	  fredagsbar	  på	  FARMA.	  FuG	  holdt	  
for	  første	  gang	  fredagsbar	  i	  studiesalene.	  Fredagsbaren	  blev	  både	  besøgt	  af	  nuværende	  
farmaceutstuderende	  og	  færdiguddannede	  farmaceuter	  der	  slog	  et	  smut	  forbi	  for	  at	  hilse	  på	  
gamle	  studiekammerater.	  Derudover	  blev	  baren	  også	  besøgt	  af	  en	  større	  gruppe	  nordiske	  
farmaceutstuderende,	  der	  deltog	  i	  et	  weekendarrangement	  på	  FARMA.	  Bandet	  Racer	  kom	  forbi	  
og	  spillede	  og	  sørgede	  på	  den	  måde	  for,	  at	  festen	  for	  alvor	  kom	  i	  gang..	  Til	  trods	  for,	  at	  baren	  
ikke	  var	  helt	  så	  velbesøgt	  som	  fredagsbarer,	  FuG	  tidligere	  har	  afholdt,	  var	  stemningen	  helt	  i	  top,	  
og	  gav	  et	  pænt	  overskud	  til	  FuG.	  	  
	  

	  
Opdatering	  fra	  udsendelsesudvalget	  
	  
Farmaceuter	  uden	  Grænsers	  udsendelsesudvalg	  er	  i	  øjeblikket	  i	  fuld	  gang	  med	  rekruttering	  til	  en	  
kommende	  udstationering.	  
FuG	  fortsætter	  samarbejdet	  med	  Kilimanjaro	  School	  of	  Pharmacy	  (KSP)	  og	  sender	  i	  foråret	  2012	  
en	  farmaceut	  til	  Tanzania	  i	  3-‐4	  måneder.	  
Arbejdsopgaverne	  vil	  bestå	  i	  hjælp	  til	  undervisningen	  af	  skolens	  2.	  og	  3.	  års	  elever	  på	  
diplomuddannelsen	  i	  farmaci.	  
Det	  er	  den	  3.	  farmaceut,	  som	  sendes	  til	  KSP,	  siden	  samarbejdet	  startede	  i	  sommeren	  2009.	  

Bestyrelse	  
	  
Formand	  
Søren	  Troels	  Christensen	  	  
	  
Bestyrelsesmedlemmer	  
Mai	  Frederiksen	  
Nina	  Grøntved	  
Louise	  Risager	  Christensen	  
Helene	  Brøndum	  Pedersen	  
Anders	  Tybring	  Sørensen	  
Anne	  Zimmermann	  
	  
Suppleanter	  
Aynur	  Sert	  
Pernille	  Miller	  
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Farmaceuter	  uden	  Grænser	  på	  Kulturnatten	  2011	  
	  

	  
Farmaceuter	  uden	  Grænser	  på	  Kulturnatten	  2011.	  
	  
Knap	  var	  man	  trådt	  ind	  ad	  døren	  på	  det	  
farmaceutiske	  fakultet	  før	  man	  blev	  mødt	  af	  
en	  krydret	  duft	  	  
af	  varm	  suppe,	  som	  ledte	  til	  FuGs	  stand.	  Igen	  
i	  år	  havde	  Formanden	  fyret	  op	  under	  den	  
afrikanske	  suppegryde	  og	  tilbød	  
Kulturnattens	  mange	  gæster	  at	  smage	  på	  
Afrika.	  	  	  
	  
Den	  varme	  suppe,	  afrikansk	  musik	  og	  FuGs	  
nye,	  store	  plakater	  lokkede	  mange	  af	  
Kulturnattens	  gæster	  til	  at	  stoppe	  op	  og	  høre	  
og	  FuGs	  arbejde	  og	  fortællinger	  fra	  de	  varme	  
lande.	  Og	  FuGs	  tidligere	  udsendte	  fortalte	  om	  
oplevelser	  og	  erfaringer	  med	  sygehusapotek,	  
lægemidler	  og	  farmaceutiske	  
problemstillinger	  i	  udviklingslandet.	  I	  år	  
kunne	  FuG	  reklamere	  med	  et	  helt	  nyt	  
jobopslag,	  da	  FuG	  stiler	  efter	  at	  sende	  en	  
farmaceut	  til	  Tanzania	  i	  foråret	  2012.	  	  
	  
Som	  noget	  helt	  nyt	  introducerede	  FuG	  legen	  
”Kend	  Din	  Medicin”,	  hvor	  Kulturnattens	  
gæster	  kunne	  sortere	  medicinpakker	  fra	  
forskellige	  lande	  i	  lægemiddelgrupper.	  
Pointen	  var	  at	  illustrere,	  den	  farmaceutiske	  
ekspertise,	  som	  kræves	  ved	  

lægemiddelhåndteringen,	  og	  som	  til	  tider	  er	  
manglende	  i	  de	  lande	  som	  FuG	  besøger.	  	  
	  
Alt	  i	  alt	  havde	  FuG	  en	  glædelig	  og	  succesfuld	  
aften	  på	  Kulturnatten.	  Dette	  skyldtes	  ikke	  
mindst	  de	  glade	  gæster,	  hvor	  mange	  valgte	  at	  
smide	  en	  mønt	  eller	  to	  efter	  besøget	  hos	  FuG	  
-‐	  Det	  er	  vi	  i	  FuG	  meget	  glade	  for.	  Men	  også	  
FuGs	  frivillige	  arbejdsbier,	  som	  valgte	  at	  
lægge	  mange	  timer	  i	  fremstilling	  af	  de	  nye	  
flotte	  plakater	  og	  Formanden,	  som	  igen	  i	  år	  
gav	  sig	  i	  kast	  med	  den	  udsøgte	  suppe,	  
fortjener	  en	  stor	  tak.	  
	  
FuG	  håber	  meget,	  at	  det	  igen	  næste	  år	  vil	  
blive	  muligt	  at	  deltage	  i	  Kulturnatten.	  
	  

	  
Mange	  af	  Kulturnattens	  gæster	  besøgte	  Farmaceuter	  
uden	  Grænser	  på	  det	  farmaceutiske	  fakultet.	  	  
	  

	  
Farmaceuter	  uden	  Grænser	  var	  klar	  med	  
nye	  flotte	  plakater	  på	  Kulturnatten.	  
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Studenternetværk	  
	  
Farmaceuter	  uden	  Grænser	  er	  ofte	  blevet	  kontaktet	  af	  studerende	  fra	  FARMA,	  der	  har	  spurgt	  til	  
muligheden	  for	  at	  blive	  udsendt.	  Dette	  har	  ikke	  været	  muligt,	  da	  hidtidige	  udsendelser	  har	  krævet	  
færdiguddannet	  ekspertise.	  Fremadrettet	  kunne	  der	  måske	  stables	  projekter	  på	  benene	  der	  vil	  
egne	  sig	  til	  udsendelse	  af	  farmaceutstuderende.	  Med	  baggrund	  i	  dette	  har	  FuG	  oprettet	  et	  
studenternetværk,	  der	  udover	  at	  skulle	  være	  med	  til	  at	  definere	  kommende	  studenterhenvendte	  
projekter	  også	  skal	  være	  med	  til	  at	  synliggøre	  Farmaceuter	  uden	  Grænser	  på	  FARMA.	  På	  
nuværende	  tidspunkt	  er	  studenternetværket	  organiseret	  under	  PR-‐	  og	  fundraising	  udvalget.	  De	  
aktive	  studerende	  har	  allerede	  givet	  en	  hjælpende	  hånd	  ved	  afholdelse	  af	  fredagsbaren	  og	  vi	  ser	  
frem	  til	  hvad	  studenternetværket	  ellers	  kan	  være	  med	  til	  at	  bidrage	  til	  foreningen.	  	  
	  
	  
Indkaldelse	  til	  ordinær	  generalforsamling	  2012	  
	  
Er	  du	  interesseret	  i	  at	  høre	  mere	  om	  Farmaceuter	  uden	  Grænser?	  Har	  du	  lyst	  til	  at	  hjælpe	  os	  med	  
vores	  arbejde	  i	  Danmark	  eller	  måske	  blive	  en	  af	  vores	  udsendte?	  Så	  er	  FuGs	  Generalforsamling	  det	  
helt	  rigtige	  sted	  at	  starte.	  
	  
Sæt	  kryds	  i	  kalenderen	  onsdag	  d.14.	  marts	  2012	  kl.	  18:00.	  	  
	  
Nærmere	  info	  vedr.	  sted	  og	  program	  for	  aftenen	  følger	  i	  det	  nye	  år.	  
	  
	  

	  
Farmaceuter	  uden	  Grænser	  ønsker	  læserne	  af	  vores	  nyhedsbrev	  	  

	  
	  

En god jul samt et godt nyt år 
 

 


