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Vores arrangementer er primært for dig med interesse
for teknik, sundhed og naturvidenskab, men alle er
velkomne. Derudover kan arrangementerne

fungere som supplement eller perspektivering
til undervisningen i gymnasiet.

Lena Truc Thanh Nguyen, Formand
Ungdommens Naturvidenskablige Forening

Odense

Vi sætter fokus på aktuel, relevant
og spændende formidling af forskning

inden for natur, teknik og sundhed.

Dette sker gennem foredrag, studieture og workshops, hvor
der er mulighed for at komme helt tæt på naturvidenskaben
og få stillet nysgerrigheden.

Vi er stolte over igen i år at kunne byde på et sæsonprogram
med både topforskere fra den akademiske verden såvel som
repræsentanter fra erhvervslivet.

Hvad er en
hæveoperator
egentligt?

Kan man bruge
atomkraft som
grøn energi?

Hvordan kan
mennesker og

robotter
arbejde
sammen

ODENSE
VELKOMMEN TIL UNF
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Kom til foredrag!
Det er nemt og hyggeligt. Deltagelse kræver dog medlemskab af UNF eller adgang
gennem ens gymnasie. Arrangementerne afholdes typisk på Syddansk Universitet,
Campusvej 55, Odense. Nærmere detaljer fremgår under det enkelte arrangement
og på hjemmesiden unf.dk/Odense. På hjemmesiden finder du desuden
anvisninger til, hvordan du finder vej til vores arrangementer.

Medlemsskabstruktur
Personligt medlemskab koster 50 kr. og kan oprettes ved indskrivning til et
arrangement. Læs mere i afsnittet ”Medlemskab” bagerst i programmet. Ved
indmeldelse i foreningen får du et medlemskort, som giver adgang til alle
vores arrangementer i dette skoleår. Bemærk at enkelte arrangementer kræver
tilmelding på forhånd samt eventuel egenbetaling. Gymnasieelever kan få
adgang til foredrag ved fremvisning af studiekort fra et indmeldt gymnasie.

Vi takker
Tak til alle foredragsholderne for deres velvilje overfor UNF. Vi skylder også SDU
en stor tak for at stille lokaler til rådighed. Tak til Det Naturvidenskabelige, Det
Tekniske og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for moralsk og økonomisk
opbakning. Sidst, men ikke mindst, tak til alle vores sponsorer.
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OM UNF

FIND VEJ

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense er en forening af unge frivillige,
hovedsageligt universitetsstuderende, der arbejder for at udbrede kendskabet til og
interessen for:

• Naturvidenskab og matematik

• Sundhedsvidenskab og medicin

• Ingeniørvidenskab og teknik

Den primære målgruppe er elever fra gymnasiale uddannelser; men alle
interesserede, unge såvel som gamle, er meget velkomne til UNF Odenses
arrangementer. Foredragene i programmet er en god blanding af de mange
spændende grene af videnskaberne, og det faglige niveau er tilpasset
ungdomsuddannelserne, så alle kan følge med.

OM UNF

FIND VEJ
Der er to veje til parkeringspladserne ved Syddansk Universitet, da Campusvej er
lukket for bilkørsel. Hvis du kommer fra Campusvej er der adgang til parkeringsplads
P1 og P2, mens adgang til de resterende parkeringspladser (P6-P8 og Pv1-Pv6) sker
via Munkebjergvej og Fioniavej ved Forskerparken. Parkeringspladserne P1 og P2 er
ofte tættest på lokalerne, hvor foredragene holdes. Parkering på Syddansk Universitets
parkeringspladser er gratis. Pv1-P8 er ikke vist på kortet, men er vest for SDU.

Rute 41, 42 og 44 kører til Syddansk Universitet fra Odense Banegård, og de stopper
ved busholdepladsen ved Atletikstadionet/Svømmehallen (se kortet). Det er muligt at
benytte indgang H og J for at komme ind på Universitet. Når man går ind af disse
indgange skal man til venstre, når man kommer ud på den store gang,
Gydehutten. Busholdepladsen er markeret
med en blå bus.
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Er du klar til
next level?
Bliv studerende for en dag på en af SDU’s
10 naturvidenskabelige uddannelser

Som Studerende for en dag følger du 
undervisningen på den uddannelse, 
du er interesseret i. Du spiser frokost 
med en studerende, som viser dig 
rundt - og så bliver du klogere på, om 
uddannelsen er den rigtige for dig.

sdu.dk/nat/studerendeforendag 
 

#
m

oedsdu

Tilmeld dig på
sdu.dk/nat/studerendeforendag

Besøg Anvendt matematik, Biokemi 
og molekylær biologi, Biologi, 
Biomedicin, Datalogi, Farmaci, Fysik, 
Kemi, Matematik eller Matematik-
økonomi på SDU i Odense. 

16%
nysgerrighed

18%
fede forsøg

14%
spændende

undervisning4%
studiejob

15%
nye venskaber

9%
studiegruppe

9%
fredagsbar
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Det Periodiske
System

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U45, SDU

15
SEP

Det Periodiske System.
Foredrag
v/ Ulla Gro Nielsen, SDU

Det periodiske system har i mere end 150 år
været kemikerens bibel, da det organiserer de
kendte grundstoffer efter atomvægt og
egenskaber. Hvorfor er tallene 8 og 18 magiske?
Hvorfor reagerer natrium voldsomt med vand
mens frit guld og platin findes i naturen?
Hvordan erstatter vi kritiske grundstoffer med
andre i din smartphone?

Vi skal i dette foredrag på opdagelse i det
periodiske system fra kvantemekanikken og
elektronorbitaler til kemikerens eksperimenter i
laboratoriet og mineraler i naturen. Men også
hvordan man skal gentænke det periodiske
system, når vi skal udvikle bæredygtige løsninger.

Matricer
Foredrag
v/ Max Holst Mikkelsen, SDU

Forestil dig at skulle løse 5 ligninger med 5
ubekendte. Eller 21 ligninger med 25 ubekendte.
Det bliver hurtigt kompliceret. I dette foredrag
vil vi se, at vi kan løse disse problemer ved at
skrive ligningssystemet som en tabel af tal - en
matrix - som vi omformer efter en fast opskrift,
så løsningen kan aflæses.

Matricer er altså nyttige i ligningsløsning. Men
de er også interessante i sin egen ret. Vi kan
lægge matricer sammen, gange dem sammen, og
vi kan endda gange en matrix med en vektor. På
den måde giver matricer anledning til en særlig
type af funktioner. I foredraget vil vi prøve at
forstå, hvordan disse funktioner anvendes i bl.a.
computergrafik og robotteknologi.

Matricer
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

08
SEP

Origami
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

29
SEP

Origami - Foldede konstruktioner
Foredrag v/ Hans Dybkjær, SDU

Grundlæggende er origami et hvidt kvadrat af
papir, og fingrene der folder. Vi kender det alle
fra flip-flappere, fly, æsker og små dyr, blomster
og fugle. Men det er også meget andet.

Oru折 betyder foldning og generaliserer til hvad
end der foldes eller har led. Kamiり紙 betyder
papir repræsenterer materialet man folder i.

Foredraget handler om origami- og
konstruktioner lavet med origamiteknikker. Vi
skal også selv folde, fx magiske ringe fra
hyperbolske paraboloider og gætte om vores
engle er sorte eller hvide.

Hans Dybkjær (1961) er ph.d. i datalogi og
arbejder som softwareudvikler. Desuden designer
han origami, holder workshops og foredrag og
skriver artikler og bøger om origami.

Studieteknikker
Foredrag v/ Adjunkt Michael Birkerod Hansen,
Københavns Professionshøjskole

Anvendelsen af studieteknikker og brugen af
gode studiestrategier er en medvirkende faktor
for om du som elev eller studerende opnår
læring. I denne workshop vil du blive
præsenteret for både teori omkring læring og
læringsprocessen, og få mulighed for at
undersøge og opdage hvilke konkrete
studieteknikker som passer til dig. Vi kommer
gennem workshoppen bl.a. til at se på læsestile,
notatteknik, tidsstyring og eksamenslæsning, og
du ender aftenen ud med at finde din helt egen
læringsstrategi, som fremadrettet kan hjælpe
dig til at optimere din læring. Husk at tage en
computer og papir/skriveredskaber med til
workshoppen, da disse er nødvendige for at
deltagelse i workshoppens øvelser.

Studieteknikker
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

22
SEP

WWW.UNF.DK/ODENSE6 WWW.UNF.DK/ODENSE 7



WWW.UNF.DK/ODENSE8 WWW.UNF.DK/ODENSE 9

En del af forklaringen ligger i de særlige
tænkeredskaber og -teknikker, vi har udviklet
og bruger med særlig stor gennemslagskraft
netop i matematikken.

Når vi laver matematik, bruger vi ikke kun
hovedet, vi bruger også hænderne. Men
hvordan? Og hvad betyder det for vores
opfattelse af, hvad matematik egentlig er?

Mange dyr har en form for talfornemmelse,
men kun mennesker kan matematik. Det er
ikke så forbavsende, at mennesker er bedre
til matematik end chimpanser, det er straks
mere overraskende, at vi også (stadig) er
bedre til matematik end computere.

I foredraget skal vi se på, hvor meget
matematik computere og chimpanser
egentlig kan, og jeg vil forsøge at give en
forklaring på, hvorfor vi mennesker er så
meget bedre.

Hvad er Matematik
og Hvorfor Er Vi Så Gode Til Det?

V/lektor Mikkel Willum Johansen, SDU

Matematik og
Mennesker

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

06
OKT

Differentialligninger
Foredrag
v/ lektor Henrik Skov Midtiby, SDU

Hvis man vil undersøge hvordan noget
udvikler sig over tid er differentialligninger
et fantastisk værktøj. De giver os en evne til
se frem og tilbage i tiden. Det kan f.eks. også
benyttes til at bestemme dødstidspunktet ud
fra temperaturen på et lig.

Ved at beskrive hvordan et system ændres
her og nu og derefter løse den fremkomne
differentialligning, kan vi se frem i tiden og
finde ud af, hvordan systemet ændres over
længere tidsperioder. I foredraget vil vi se på
anvendelsesorienterede eksempler af
differentialligninger, hvordan de er opstillet,
og hvad deres løsninger fortæller om verden
omkring os.

Differential‐
ligninger

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

13
OKT

Mærkelige Parringsritualer
Foredrag v/ Professor, Trine Bilde, AU

Biologisk set er vi kun en succes, når vi har
reproduceret os og dermed videregivet vores
gener til næste generation.

Det betyder, at der er kamp om at finde en
partner, og man skal gøre sig umage for at blive
valgt som den udkårne.

Man ser dyr med farvestrålende fjerpragt og
udsøgte parringsritualer, for eksempel hanner
der lader sig spise af kannibalistiske hunner
under parring.

Men hvorfor er det hanner der slås om hunner,
og ikke omvendt? Hvorfor er det hannerne, der
har de flotte farver og har de mest
udspekulerede parringsritualer?

Mærkelige
Parringsritualer

TIRSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

11
OKT

WWW.UNF.DK/ODENSE 9
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baseret på afgørende data - personlige data,
men anonyme i omsætningen til erkendelse,
samt ved brug af spændende matematik,
statistik, biologi og datalogi. Vi vil se,
hvorledes disse emner bringes sammen i
forening for studier der vedrører faktorer som
eksempelvis motion, rygning, tatoveringer,
samt mere generelle biologiske processer
hørende til kønsforskelle og aldring.
Undervejs vil vi se hvorledes simple
principper for studier af sammenhænge med
tvillinger finder anvendelse i moderne
modeller for kunstig intelligens.

Studier med tvillinger ved SDU har forgået
siden 1971. Dette har afstedkommet
betydelige fund og afgørende erkendelser
takket være bidrag fra tvillinger i Danmark og
i Norden. Foredraget vil forsøge at give et
indblik i dele af dette og mulige perspektiver
fremover.

Sundhedsvidenskabelig forskning går i al sin
enkelhed ud på at forbedre menneskers
sundhed. Vi vil gerne leve længe uden
alvorlige sygdomme, samt føle vi har det
godt. Tilegnelse af viden om sunde og
usunde faktorer, behandlinger og endda
forståelse af underliggende naturlige
sammenhænge er afgørende for dette formål.
Studier med tvillinger har vist sig vigtige for
erkendelse af sammenhænge imellem
faktorer for sundhed eller sygdom og er
yderst aktuelle nu.

Vi vil betragte nogle af de største studier i
verden med tvillinger for indsigt i
bagvedliggende forklarende årsager til visse
sygdomme. Vi vil se nærmere på, hvad der
menes med forklarende årsager og hvorledes
denne information kommer frem og bruges
for afklaring af tvivl eller for en dybere
forståelse. Forskere tilvejebringer dette

Om Studier med
Tvillinger ved SDU

V/Professor Mikkel Willum Johansen, SDU

Om Studier med
tvillinger ved SDU

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

27
OKT

Kemoterapi, ordet emmer af syge patienter
og rædselsfulde behandlinger. Medicinsk
dækker ordet dog stort set alle former for
medicin, med betydning: ”En behandling der
virker med kemi”.

Foredraget vil dog holde fokus på de stoffer
der er blevet næsten synonyme med ordet
”kemoterapi”. De såkaldte antineoplastiske
kemoterapeutika, cytostatika eller
(anti)kræftmedicin.

Antineoplastiske kemoterapeutika er
specielle i forhold til andre lægemidler, da de
ofte er så giftige, at der kun er lille forskel på
en virksom og en dødelig dosis.

Dette give nogle særlige udfordringer i
behandlingerne. Da stofferne ofte også virker
mange steder i kroppen, kan bivirkningerne
være meget forskellige, og stærkt
begrænsende for brugen af medicinen.

Foredraget vil fokusere på den basale
forståelse af hvad en antineoplastiske
lægemiddel er og hvordan de virker, samt
hvorfor der er bivirkninger.

Vi vil stifte bekendtskab med stoffer fra både
den ”milde” og den ”tunge” ende af spektret –
og forsøge at spå om, hvad fremtiden bringer,
kan vi måske undvære ”kemoterapi”?

V/lektor Dennis Lund Hansen

Medicinsk
Behandling af Kræft

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

03
NOV

Medicinsk Behandling af
Kræft

WWW.UNF.DK/ODENSE 11
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De senere år har der været en stigende interesse for gastronomi. Særligt har molekylær gastronomi
med nye alternative tilberedninger, der tager udgangspunkt i videnskabelige principper, skabt
opmærksomhed. Mad er et oplagt emne for tværfaglige videnskabelige studier, idet mad er biologisk
materiale, fuld af kemiske komponenter og fantastiske fysiske fænomener. Når vi spiser, resulterer
madens kemiske sammensætning og fysiske struktur i dufte, smage og mundfølelse, der alle har
betydning for vores smagsoplevelse. I foredraget vil vi gennemgå, hvordan køkkenet bliver til et
laboratorium, hvor maden karakteriseres ved hjælp af metoder og begreber hentet fra bl.a. biofysik,
bløde materialers fysik, fysisk kemi og fødevarevidenskab. Med udgangspunkt i gastronomiske
tilberedninger af mad gennemgår vi, hvordan smagsoplevelser og tilberedningsmetoder kan have
deres forklaring i grundlæggende naturvidenskabelige fænomener.

Molekylær Gastronomi
Foredrag
v/ Lektor Mathias Porsmose Clausen, SDU

Molekylær
Gastronomi

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

17
NOV

How do Humans and Computers Work
Together to Deliver Food Faster?
Foredrag
v/ Srinivasa Raghavendra Bhuvan Gummidi

Despite the advances in technology, many tasks are
not effectively resolved by computer-based
automated algorithms. These tasks range from
image recognition to entity resolution and require
the human cognitive ability to improve the
algorithms’ performance.

Crowdsourcing helps resolve such tasks by
providing a platform to engage ordinary workers
(crowd) to harness their capabilities. In my lecture,
I will introduce the topic of crowdsourcing. Here, I
will focus on a particular class of crowdsourcing
called spatial crowdsourcing (SC).We will delve
into different modes of SC and explain the
different issues faced by various SC applications.

Robotter og
Mennesker

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

10
NOV
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Hvor mange trekanter 
kan du finde?

18 trekanter:
Du er ok nysgerrig, men nok også lidt 
doven. 

1046 trekanter: 
Du er ikke kun nysgerrig, du er også 
meget fantasifuld. 

34 – 56 trekanter:
Vi håber ikke, at du søger ind på 
Farmaci! 

sdu.dk/nat/bachelor 

Søg i kvote 2 senest 15. marts 2023
eller i kvote 1 inden 5. juli 2023

50 trekanter:
Du er en nysgerrig og meget
præcis type. Yaihh!

Uanset hvilken type du er, kan du 
dyrke din nysgerrighed på en af vores 
ti naturvidenskabelige uddannelser. 
Vi glæder os til at se dig på SDU i 
Odense.

Tæl trekanterne og test, hvor nysgerrig du er.
Den lille nysgerrighedstest
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Idrætsfysiologi
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

24
NOV

Idrætsfysiologi
Foredrag v/ Niels Ørtenblad, SDU

Menneskets har en fantastisk evne til fysisk
præstation. Det gælder både ved længerevarende
arbejde, som langt løb og cykling, samt ved kort
intenst arbejde, som ved sprint og vægtløftning. I
min forskningsgruppe beskæftiger vi os med
muskelfunktion og metabolismens rolle for
muskelfunktionen, herunder træthedsårsager,
træningseffekt, aldring, immobilisering og en
række muskelrelaterede sygdomme.

Jeg vil under foredraget fortælle om den nyeste
videnskabelige viden om muskelfunktion og fysisk
træning og inddrage nogle af de projekter og
forsøg vi laver med muskelfibre, samt
eliteidrætsudøvere. Du vil under foredraget have
mulighed for at spørge ind til de berørte emner i
foredraget.

Spionfilm eller Matematik?
Foredrag v/ Simon Skjernaa Erfurth

Vi bruger kryptologi hele tiden. Hvis man går ind
på en hjemmeside, bruger man både symmetrisk
og asymmetrisk kryptering til at få en sikker
forbindelse, og når man underskriver med nemID,
er det en digital signatur der gør underskriften
bindende. I dette foredrag præsenterer vi disse
klassiske anvendelser af kryptologi, og går derfra
videre til mere niche emner, så som zero-
knowledge proofs (hvordan Alice kan overbevise
Bob om at noget er sandt uden at Bob lære
noget om hvorfor det er sandt), sikker multiparty
computations (hvordan Alice og Bob kan beregne
en funktion på deres fælles input, uden at dele
deres input med hinanden) og—hvis tiden
tillader—hvordan dette ændre sig hvis de har
adgang til kvantecomputere.

Kryptologi, Quantum
og Zero-knowledge
Proofs

TIRSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

22
NOV
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Kemi-show
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

08
DEC

Kemi-show
Foredrag v/ Kemi show Aarhus

Kemishowet fra Aarhus Universitet laver vilde og
spektakulære demonstrationsforsøg, med
udgangspunkt i kemiens verden. Vores show er
sammensat gennem flere generationer af
kemishowerer, som har udvalgt de bedste, mest
relevante og samtidigt sikreste
demonstrationsforsøg.

Imens at forsøgene udføres, sørger vi for at guide
publikum godt igennem hvad der sker, ved at
fortælle sjove anekdoter, historier og allegorier
på lærerige og humoristiske måder, som gerne
skal gøre kemien nemmere at forstå, tilgå og se
muligheder for at implementere kemien i
dagligdagen. Showet indeholder bulder og brag,
kemikalier som kan lyse af sig selv,
sprængstoffer, flydende nitrogen og gasser der
brænder i sjove farver. Og ild. En masse ild, der fx
skifter farve eller spys ud af munden.

Positiv COVID-19 Test?
Foredrag v/ Jakob Schmidt Jensen

For kun ganske få måneder siden var PCR- og
kvik-test en del af hverdagen for langt de fleste
danskere, og udfaldet af testen kunne være
afgørende for dagene, der fulgte.

Mange oplevede at gå glip af en begivenhed, de
havde set frem til i lang tid, hvis testen var
positiv, mens et negativt testsvar stort set gav
fribillet.

Men hvor meget kan vi regne med et testsvar,
og hvad definerer egentlig, om en person er
smittet med COVID-19, samt om denne person
evt. kan smitte andre?

Positiv
COVID-19 Test?

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

01
DEC
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Vindmøller er kæmpe og komplekse
konstruktioner. Det sætter store krav til både
design, produktion, transport og
genanvendelse. Men hvad er vindmøller
egentligt for en størrelse?

Godt 4000 vindmøller står på landjorden i
Danmark. Vindenergi er en vigtig teknologi i
den grønne omstilling og drives af konstant
innovation. Møllerne bliver større og større
og nogle af de nyeste vindmøller har et
vingefang på over 220M!

Men hvordan laver man vindmøllevinger?
Hvad består de af? Og hvorfor er vingerne
egentlig så svære at genanvende? Alle disse
spørgsmål vil jeg besvare i dette interaktive
oplæg.

Det er desuden vigtigt for mig at fortælle at
teknologi og videnskab er for alle. Du
behøver hverken høje karakterer i matematik
eller være den bedste i fysik, du skal blot
være nysgerrig og have lyst til at gøre verden
lidt bedre. Jeg fortæller derfor også lidt om
min egen (lidt utraditionelle) rejse som
Ingeniør.

Kort om mig: Jeg er 29 år gammel og
uddannet civilingeniør. Efter 5 år i vind
industrien hvor jeg har arbejdet med
innovation, produktudvikling og produktion,
er jeg nu ansat som PhD fellow ved Syddansk
Universitet. Her forsker jeg i genanvendelse
af vindmøllevinger sammen med 8 store
danske virksomheder i forskningsprojektet
DecomBlades (se decomblades.dk ).

Foredrag
v/ Kristine Wilhelm Lund

Historien om den
Grønne Strøm i Din
Stikkontakt

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

05
JAN

Fra Produktion til
Genanvendelse

WWW.UNF.DK/ODENSE 17

Videnskabelige artikler indenfor Fysik, Geofysik og Astronomi.
KVANT byder alle UNF medlemmer et abonnement for kun 125 kr. det første år (herefter 180 kr.)

Du kan tegne abonnement på www.kvant.dk. Opgiv venligst hvilken halvsæson du er meldt ind i da.

KVANT
Tidsskrift for Fysik og Astronomi
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Kvantecomputere
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

26
JAN

Introduktion til Matematikken bag
Kvantecomputere
Foredrag
v/ William Elbæk Mistegård, SDU

Ideen bag kvantecomputere er at udnytte kvante-
mekanikkens love til at foretage beregninger om
information. Dette muliggøre beregninger, som
ikke er mulige på en klassisk computer.
Eksempelvis vil man kunne simulere kvante-
systemer effektivt og kommunikere sikkert. I dette
foredrag skal vi gennemgå en kort introduktion til
komplekse tal og lineær algebra, og bruge dette
til at belyse centrale principper fra kvante-
mekanik som giver kvantecomputere deres styrke.

Her vil vi gennemgå; princippet om superposition,
Schrödingers bølge-ligning og princippet om
entanglement.

Den Gode, den Onde og den Grusomme
Foredrag
v/ Lektor Carsten Dahl Mørch, SDU

Alle har oplevet den, alle kommer til at opleve
den igen, og ingen holder af den. Smerten.

Smerten er et alarmsystem, der har til opgave at
undgå at vi selv, eller sygdomme gør skade på
vores krop. Smerter er derfor den hyppigste årsag
til, at vi søger læge. Men alt for ofte bliver smerter
ved at være der selvom en skade er læget eller en
sygdom er overstået; smerten bliver kronisk.
Kroniske smerter har ingen alarmfunktion, men er
blot en invaliderende oplevelse af, at kroppen er i
stykker. Derfor er smerter også en af de dyreste
sygdomme for det vestlige samfund.

Men hvad ved vi egentligt om denne uelskede
men essentielle livsledsager? Det skal vi se
nærmere på.

Smerte
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

12
JAN

Kosmologi betyder "læren om det hele" og
handler om at forstå universet som helhed,
dvs. svare på spørgsmål som hvordan
universet opstod, hvad det indeholder og
hvordan det vil ende.

Udgangspunktet for at opnå denne forståelse
er generel relativitetsteori som blev fremlagt
af Albert Einstein i 1915. To år efter
introducerede Einstein den første
kosmologiske model baseret på generel
relativitetsteori.

Men Einsteins kosmologiske model var meget
anderledes end den model vi har for

universet i dag som bl.a. siger at 95 % af
universets indhold består af "noget" som vi
kalder mørkt stof og mørk energi, men som vi
i virkeligheden slet ikke ved hvad er.

I foredraget vil jeg introducere generel
relativitetstori på en intuitiv måde og forklare
hvorfor det i det hele taget er denne teori vi
bruger til at forstå universet.

Derefter vil jeg fortælle om udviklingen af
vores forståelse af universet, fra fra Einstein's
kosmologiske model til den model vi bruger i
dag.

Foredrag
v/ Sofie Marie Koksbang

Kosmologi
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

19
JAN

Fra Einsteins Generelle
Relativitetsteori til det
Mørke Univers
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Maskinlæring og
Kunstig Intelligens

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

02
FEB

Maskinlæring og Kunstig
Intelligens Gør Store
Fremskridt
Foredrag
v/ Professor Ole Winther, DTU

Maskinlæring og kunstig
intelligens gør i disse år så
store fremskridt at selv
eksperter bliver overraskede
over, hvor hurtigt det går.

I præsentationen vil der komme
eksempler på, hvad moderne
kunstig intelligens systemer kan
(indenfor tekst, billeder og
biologi), på deres
begrænsninger, hvordan de er
skruet sammen, og hvad vi kan
forvente af fremskridt i de
kommende år.

Den Sovende Hjerne
Foredrag
v/ Åsa Fex Svenningsen

Mennesket bruger en
tredjedel af vores liv på at
sove. Men hvad sker der
egentlig når vi sover?

Åsa Fex Svenningsen vil i
dette foredrag tage os
med på en rejse gennem
hjernen, for at se hvad der
sker med den når vi sover.

Den Sovende Hjerne
TIRSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

31
JAN
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Studier af geners og cellers funktion i
kroppen kan lære os om det enkelte gen og
den enkelte celletype, hvad der går galt når vi
bliver syge, og potentielt hvordan vi kan
behandle, kurere og ultimativt undgå sygdom.

Foredraget vil beskrive hvordan den lille
akvariefisk, zebrafisken, hjælper os til præcist
dette.

Med baggrund i en kort introduktion vil jeg
tage jer igennem en række eksempler på
hvordan vi ved hjælp af bl.a. genteknologi og
mikroskopi analyserer geners og cellers
funktion i deres naturlige miljø – inden i
kroppen - og hvordan denne forskning kan
have direkte betydning for patienter.

Gener, Celler og
Zebrafisk

TIRSDAG, KL. 17 - 21
AUD. U132, SDU

07
FEB Foredrag

v/ Kasper Kjær-Sørensen, AU

Gener, Celler og Kom‐
munikation Imellem Celler
er Afgørende for Sundhed
og Sygdom.
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Alle der går på en ungdomsuddannelse kan deltage i
en UNF ScienceCamp og der er ikke nogle
karakterkrav for at deltage, men derimod mener vi

i UNF, at det er lysten der driver værket, og alle
skal have mulighed for at lære om
naturvidenskab. Man behøver altså ikke

være et geni eller hedde Einstein til
mellemnavn for at deltage, så længe at du har

lyst til at lære nyt og møde andre unge
med den samme interesse som dig.

I sommerferien afholder UNF sommercamps for alle som
interesserer sig for naturvidenskab, og der kan du blandt
andet få svar på disse spørgsmål.

Om det er fysik, medicin eller spiludvikling der interesserer
dig er sådan set mindre vigtigt - vi har det hele, og du kan
læse mere om de forskellige ScienceCamps i dette hæfte.

Hvordan
udregner man
pi med 100

cifre?

Hvem er Hr.
Milton?

Hvorfor fryser
varmt vand

hurtigere end
koldt vand?

2023
SCIENCE CAMPS
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Forestil dig en hel uge sammen med
50 andre gymnasieelever og 25
engagerede arrangører, hvor du
fordyber dig i spændende
naturvidenskab på en helt anden
måde, end du er vant til. Forestil dig
en uge, hvor høj faglighed forenes
med et fantastisk socialt program. Og
hvor det ikke kun handler om at lære
naturvidenskab, men også om at
opleve den.

Hvert år siden 2002 har UNF
arrangeret ScienceCamps, og vi har
ikke tænkt os at stoppe foreløbigt .
Det koster kun 500 kr og så betaler
vores mange sponsorer resten af
regningen for dig.

2023
DET KOSTER KUN

500 kr.



LaTex
Workshop

LØRDAG, KL. 11 - 15
AUD. U46, SDU

25
FEB

LaTex Workshop
Workshop
v/ Henrik Skov Midtiby, SDU

Skal du til at skrive en opgave, hvor formler og
matematik er en vigtig del af indholdet? Så er
LaTeX måske noget for dig.

LaTeX benyttes af forskere og studerende ved de
tekniske videnskaber og naturvidenskab til
udarbejdelse af rapporter og artikler.

I workshoppen ser vi en række eksempler på,
hvordan LaTeX benyttes. Vi kommer også omkring
effektiv fejlsøgning i latex dokumenter.

Inden vi slutter omkring kl. 15.00 har alle et
virkende dokument, de kan arbejde videre med.

Spilteori
Foredrag
v/ Professor Lars Peter Østerdal, CBS

Spilteori er en matematisk disciplin, der har til
formål at analysere og forudsige strategisk
adfærd, specielt inden for økonomien.

Spilteoriens grundlag hviler på, at man kan
bruge de samme matematiske analysemetoder,
som man bruger til selskabsspil, til at undersøge
mere komplekse samfundsrelevante samspil.

Økonomiske problemstillinger i det virkelige liv
kan sammenlignes med f.eks. et kortspil, hvor
hver deltager skal forsøge at foretage de
beslutninger, der er allermest hensigtsmæssige i
henhold til egne interesser ved bl.a. at prøve at
sætte sig i de andre spilleres sted og vurdere
deres næste træk.

Spilteori
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

23
FEB

Vi vil i dette foredrag tage på en
underholdende fælles rejse ind i
superhelteuniverset, og ved hjælp af fysik
afmystificere dette fascinerende univers, som
vi alle på en eller anden måde har stiftet
bekendtskab og været forundret over.

Har Spiderman dræbt sin kæreste Gwen
Stacy? Hvad kræver det, at Bruce Banner
forvandler sig til Hulk? Kan Wonder Woman
blokerer skud med sine armbånd? Hvor
hurtigt kan Aquaman svømme? Kan
Superman hoppe så højt, som en bygning?

Alle disse og mange andre spørgsmål i
superhelteuniverset vil blive besvaret ved
hjælp af fysik!

Du vil efter foredraget blive meget klogere
på superhelteuniverset, og hvordan man kan
anvende den fysik som læres på gymnasiet til
at gøre superhelteuniverset håndgribeligt.

Du vil efter foredraget føle dig som en
superhelt, for det værktøjer som du vil
tilegne dig under foredraget vil gøre dig i
stand til at forklare superhelteuniverset, og
give dig inspiration til at søge mere viden om
verden omkring dig.

En verden fuld af vidundere. Du skal bare
kigge nærmere!

Foredrag
v/ Kristine Wilhelm Lund

Superheltefysik
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

02
MAR

Superheltefysik
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Life arises from the breaking and formation
of bonds, and from collective behaviour
arising out of weak interactions, such as
electrostatic attraction, between different
atoms in the living system.

Molecular simulations of living systems
enable us to measure the interactions and
predict the behaviour of biological molecules
and complexes.

The talk will discuss some examples of the
applications of molecular simulations in
living systems, such as a molecular
mechanism of the Umami taste sensation
when you eat a pizza, steak, or makarel i
tomat.

Foredrag
v/ Himanshu Khandelia, SDU

The Physical and
Chemical Basis of Life

TIRSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

07
MAR

From
Computer
Simulations
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Etik i
Videnskab

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

09
MAR

Etik i Videnskab
Foredrag
v/ Kirsten Ohm Kyvik, SDU

Den danske lovgivning om videnskabsetik
beskæftiger sig kun med biomedicinsk forskning.

Mange andre typer forskning kan dog også give etiske
problemer, som f.eks. robotter, spørgeskemaer og
registerforskning, og dette er noget som både EU og
National Institutes of Health i USA er opmærksom på.

Af samme årsag er der nu oprettet etiske komiteer på
alle danske universiteter, der kan påtage sig at
bedømme projekter der ikke hører under den danske
lovgivning. Kirsten Ohm Kyvik fortæller i dette
foredrag, om videnskabsetik fra nogle af de tidligste
forsøg på levende mennesker og op til nutidens
forsøg. Nutidens presserende etiske problemer
præsenteres ved eksempler, og der lægges op til
diskussion.

Robot and Human Interactions
Foredrag
v/ Lektor Leon Bodenhagen, SDU

Robots are finding their way out of the industrial
applications and into our everyday life and today
they operate more often in environments shared
with humans rather than being kept behind fences.
Therefore, it is also of increasing importance for
robots to be able to analyze the environment and
reason about, e.g., human activities, for generating
appropriate behaviors. One strategy for achieving
acceptable robots is to analyze and model how
humans interact and make use of their space and
to transfer these models to robots, e.g., for path
planning. In this lecture we will both address some
of the enabling technologies that are the
prerequisite for the current success stories of
robotics and some of the some of the challenges
that robots are still facing.

Robot and
Human
Interactions

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

16
MAR



Studietur
til UCL

TIRSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

28
MAR

Studietur til UCL
Foredrag
v/ Pernille Lund Hansen, UCL

Hvordan virker et røntgenapperat, og hvad med
en CT skanner? Kan man kun tage billeder af
mennesker? Og er apparaterne også radioaktive,
når de er slukkede? Og hvordan er det nu at
ultralyd virker?

Disse, og mange andre spørgsmål skal vi få svar
på, når vi skal på rundvisning i
Radiografuddannelsens maskinpark på UCL
Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Og, har du altid undret dig over, hvad der var
inden i din actionman? Tag ham med. Så ser vi på
det. Sådan, rent bogstaveligt.

Grøn Kemi
Foredrag
v/ Professor Christine Mckenzie, SDU

Klima forandring. Forurening. Vores årlige brug
af naturens ressourcer overskrider hvad jordens
økosystemer kan regenerere på en årlig basis.

Det virker dystert. Heldigvis er kemikere godt i
gang med at opfinde ny bæredygtige
fremgangsmåder til at producere energi, mad,
lægemidler mm, så vi ikke står tilbage med
svært nedbrydeligt affald, og udledning af store
mængder drivhusgasser.

Jeg vil beskrive nogle af de innovative ideer �
inspireret af naturens egen enzymer � som har
til mål at stoppe brugen af fossile kilder til
brændstof og kemikalier.

Grøn Kemi
TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

23
MAR

Funktionelle
Lidelser

TORSDAG, KL. 19 - 21

AUD. U46, SDU

30
MAR
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Hvad er et Symptom?
Foredrag
v/ Cecilia Pihl Jespersen

Koldsved, mavepine og hjertebanken inden
eksamen eller kriblen i huden og
svimmelhed ved forelskelse.

At sind og krop er forbundet kommer ikke
bag på mange, men i lægevidenskaben har
man længe adskilt de to.

Funktionelle lidelser som kronisk
træthedssyndrom, fibromyalgi, irritabel
tyktarm og piskesmæld kan ikke forklares ud
fra biomedicinske sygdomme, men de er ikke
videnskabeligt ‘‘uforklarlige’’. Funktionelle
lidelser opstår, når hjernens fortolkning af
signaler fra kroppen bliver fejlagtig.

For at forstå og behandle sådanne
symptomer må lægen trække på flere
andre videnskabelige retninger som
psykologi, filosofi og sociologi. At lære
om funktionel lidelse er derfor at lære
om, hvad et symptom egentlig er.
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Worm og
Hald Leger

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U55, SDU

11
MAJ

Worm og Hald Leger
Foredrag
v/ Martin Worm-Leonhard og Peter Hald

Engang før årtusindskiftet begyndte to unge og
friske kemikere at lave Kemishow, og de har
eksperimenteret lige siden.

I dag er Martin retskemiker i Odense hvor han
analyserer narkotika og Peter er sikkerhedsleder
i Aarhus, hvor han er den pressen tit ringer til,
når noget er røget i luften.

I aften vil de afslutte sæsonen ved at vise nogen
af deres yndlingseksperimenter.

Der bliver flotte farver, sære lugte og et brag
eller syv.

Mange af eksperimenterne kan du selv lave
hjemme bagefter.

Hvordan Virker Seaborgs CMSR Atomreaktor?
Foredrag v/ Kaspar Hewitt Klenø

Seaborg Technologies er et dansk firma, som
udvikler en fundamental anderledes og ny type
atomkraftværk designet til at gøre et mærkbart
indhug i de globale CO2-udledninger.

Dette skal ske ved tilbyde verdens vækstøkonomier
et simpelt, stabilt og billigt alternativ til kul og gas.

Seaborgs CMSR er en såkaldt ”compact molten salt
reactor” (flydende saltreaktor), som bygger på
principperne om passiv sikkerhed, simplicitet og
modularitet.

Reaktorerne vil blive installeret på flydende
kraftværker, produceret på samlebånd på Samsungs
skibsværfter i Sydkorea.

Herfra bliver hele anlæg bugseret til kunder verden
over, klar til at lægge til i industrihavne og levere
strøm til det lokale elnet.

Hvordan Virker
Seaborgs CMSR
Atomreaktor?

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

20
APR

Lægemidler lever på mange måder konstant i

et sundhedspolitisk fokus. Nye og i tiltagende

omfang avancerede behandlinger bliver

tilgængelige til stadigt højere priser.

Per Damkier vil give en introduktion til

udviklingen af nye lægemidler og blandt

andet diskutere:

Hvordan opdager man et nyt molekyle, som

er interessant i behandlingen af en sygdom?

Hvordan tester man det på dyr og

mennesker? Hvad er myndighedernes krav til

nye lægemidler? Hvor lang tid tager det fra

idé til apotek? Hvad koster det at udvikle et

lægemiddel? Hvem bestemmer prisen, når

lægemidlet tilbydes patienterne?

Foredrag
v/ Foredrag v/ Per Damkier, OUH

Udvikling af
Lægemidler

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

13
APR

Udvikling af Lægemidler
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Vi bruger computere hele tiden:
tekstbehandling, computerspil,
dankortterminaler, vejrprognoser, digitale
fotos, sociale medier, GPS'er, børshandel og
meget, meget mere.

Men hvordan virker en computer, hvordan
styrer (dvs. programmerer) man den, og kan
computere løse alt?

En løsningsmetode til et problem kaldes også
en algoritme, og for at kunne få løst et
problem på en computer, skal man først
udvikle en algoritme, som programmet kan
virke efter.

Nogle algoritmer er hurtigere end andre, og
for et givet problem er et naturligt spørgsmål,
hvad er den hurtigste algoritme, som løser

problemet? Er nogle problemer sværere at
finde hurtige algoritmer for end andre? Er der
nogle problemer, som det er umuligt at finde
algoritmer for?

Spørgsmål som disse er centrale i Computer
Science (datalogi). I dette foredrag vil vi give
indsigt i svarene på alle disse og flere til.

Du vil blandt andet lære, hvordan du kan
tjene en million dollars, hvis blot du kan lave
en hurtig algoritme, som kan dele enhver
bar-regning i to lige store dele. Du vil også
lære, hvorfor du skal forvente at det bliver
svært.

Der kræves ikke programmeringserfaring
eller andet kendskab til computerteknologi.

Foredrag
v/ Professor Rolf Fagerberg, SDU

Computere,
Algoritmer &
Kompleksitet.

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

27
APR

Computere, Algoritmer
Og Kompleksitet.

Hvad er stjerner og hvad sker der i deres
dybe indre? Hvordan er vores egen galakse,
Mælkevejen, bygget op? Hvordan ser man
gennem den lysende overflade af en stjerne?

Hvordan kan computermodeller af stjerner
hjælpe os med at forstå vores egen galakse,
Mælkevejen? Og hvad har det hele med
lydbølger at gøre?

I dette foredrag vil du få svar på disse
spørgsmål og få et indblik i hvordan
forskerne anvender de nyeste teknikker i
deres søgen efter viden.

Vi vil gennemgå hvordan man kan bygge en
computermodel af en stjerne og bruge den til
at beskrive en stjernes struktur og udvikling.

Dernæst vil vi undersøge hvordan svingninger
(bestående af lydbølger) i en stjernes dybe
indre kan afsløre hvad der sker under
overfladen, og se på hvordan vi overhovedet
måler denne lyd gennem rummets vakuum.

Til sidst vil vi udnytte at svingningerne giver
os unik viden om stjernes alder — denne
viden gør os i stand til at bruge Mælkevejens
stjerner som fossiler og dermed blive klogere
på hvordan galaksen har udviklet sig siden
sin fødsel.

Foredrag
v/ Jakob Lysgaard Rørsted, AU

Vil Du Spå om
Mælkevejen?

TORSDAG, KL. 19 - 21
AUD. U46, SDU

02
MAJ

Så kig dybt ind i stjernerne!
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Planlægningsmøde
TIRSDAG, KL. 17 - 21
AUD. U132, SDU

07
FEB

Planlægningsmøde
Hvis du har idéer eller forslag til foredrag,
studieture og workshops? Kunne du tænkte dig
at arrangere foredrag, være med til at lave et
program, eller har du bare lyst til at se hvad UNF
er? Så kom med til UNF Odenses:

Planlægningsmøde, Tirsdag d. 8. februar 2021, kl.
17:00 i U132 på Syddansk universitet i Odense

Alternativt er du velkommen til at skrive en mail
til bestyrelsen på odense@unf.dk. Vi håber, at du
møder op! Det er helt uforpligtende, og UNF
Odense giver aftensmad.

På planlægningsmødet foreslås arrangementer
til den kommende sæson, så det er her at alle
ideer og forslag kommer frem. Hvis du har lys til
at vide mere om formidling af naturvidenskab i
UNF Odense, så tøv ikke med at møde op!

Generalforsamling
Generalforsamlingen foregår i U132 på SDU og
starter kl. 18. Den foreløbige dagsorden for den
ordinære generalforsamling er som følger:

Valg af Dirigent, referent & 2 uafhængige
stemmetællere. Formanden aflægger beretning
af for den forrige- og kommende
bestyrelsesperiode. Kassereren fremlægger
regnskab til godkendelse. Næste års kontingent.
Valg af bestyrelse & 2 bestyrelsessuppleanter,
revisor, revisorsuppleant. Behandling af
indkomne forslag. Eventuelt.

Alle er velkomne. UNF Odense giver aftensmad
kl. 17:00 (skriv venligst til odense@unf.dk for at
sikre at der er nok aftensmad). Forslag, som
ønskes behandling under punkt 11, skal være
formanden (formand@odense.unf.dk) i hænde
senest 1 uge før generalforsamling.

Generalfor‐
samling

TORSDAG, KL. 17 - 22
AUD. U132, SDU

21
MAR
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Følg os!

Mere end bare et sæsonprogram
Kunne du tænke dig at høre mere om UNF Odense?
Et sæsonprogram er kun et udsnit af, hvad vi har at tilbyde!

UNF Odense Overtager Internettet
På Instagram, Facebook og Twitter kan du høre om diverse foredrag.
Så gå ind og følg os på vores sociale medier. Du kan desuden lære
mere om lokalforeningen og følge med i alt hvad der sker her.

Kom med Dine Idéer!

Vi ville elske at høre fra jer, uanset om det er ris, ros eller et foreslag
til et foredrag, så er vi altid klar på tasterne til at tage imod det!

@UNF.Odense @UNF.Odense @UNF.Odense
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UNF Odense - et sted for dig?
Vi arbejder for at skabe interesse for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik blandt unge,
ved at udføre sjove/flotte/eksplosive eksperimenter og afholde spændende arrangementer.

Som frivillig oplever du et stimulerende foreningsliv med plads til alle interesser!

Du styrker bl.a. dine evner indenfor
- Formidling
- Projektstyring
- Ledelse

I UNF Odense lægger vi også vægt på det sociale. Der er tilbud om spil- og grillaftener,
fællesspisning m.m. Der er altså rig mulighed for både at blive fagligt inspireret og få en
dejlig omgangskreds af sjove og hyggelige mennesker i UNF Odense.

Kunne du tænke dig at være med eller vide mere?
Du er altid velkommen til at møde op til et foredrag og se, hvad vi laver, og få en snak med os
eller sende en mail til odense@unf.dk for at høre mere.

UNGDOMMENS

NATURVIDENSKABEL IGE

FORENING

ODENSE
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Personligt medlemskab af UNF Odense koster 50 kr. og
er gyldigt i det igangværende og næstfølgende halvår.
Medlemskabet oprettes ved indskrivning og betaling til et UNF-arrangement.

MEDLEMSFORDELE
Med et personligt medlemskab af UNF Odense får du:
• Fri adgang til alle foredrag i to på hinanden følgende semestre

(efterår/forår eller forår/ efterår)
• Mulighed for at tage med på studieture.
• Mulighed for at deltage i workshops.
• Mulighed for at tage én gæst med til ét foredrag.
• Fri adgang til foredrag arrangeret af de andre UNF-foreninger,
dvs. Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Roskilde, Lyngby og Vest-
sjælland.
Bemærk: Enkelte studieture og workshops kan have en beskeden
egenbetaling

GRUPPER, KLASSER OG INSTITUTIONER
Grupper, klasser og institutioner herunder fx gymnasier har mulighed
for årligt at købe adgang til foredrag for deres elever/studerende
og ansatte mod forevisning af studiekort. Dette giver adgang til alle
foredrag afholdt af UNF Odense samt udvalgte studieture og workshops, hvor der ikke
kræves
personligt medlemskab af UNF Odense.
For flere oplysninger kontakt UNF Odenses formand på formand@odense.unf.dk

STUDERENDE OG ANSATTE VED SDU
Studerende og ansatte på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU har gratis adgang til alle foredrag samt udvalgte
studieture og workshops ved fremvisning af studie-/ansatkort ved ankomst til
arrangementet.

Medlemskab

WWW.UNF.DK/ODENSE 3934

Indflydelse på UNF

Foreslag til arrangementer
Har du idéer til foredrag eller studiebesøg? Kunne du tænke dig at
arrangere foredrag, være med til at lave et program, eller har du
bare lyst til at se, hvad UNF er? så kom med til...
Planlægningsmøde
Tirsdag, 7. februar 2023, kl. 19.00,
lokale U72 på Syddansk Universitet, Odense

Alternativt kan du skrive en mail til arrangement@odense.unf.dk.
Vi håber, du møder op, det er helt uforpligtende, og UNF giver aftensmad. På
planlægningsmødet bestemmes, hvordan næste sæson kommer til at se ud, så det er her,
alle ideer og forslag skal frem på bordet. Hvis du har lyst til at vide mere om formidling af
naturvidenskab i UNF, så tøv ikke med at møde op!

Generalforsamling i UNF Odense
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 18:00, U132 på SDU
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger
revideret regnskab til
godkendelse
5. Fastlæggelse af næste års kontigent

6. Valg af bestyrelse
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt

Alle er velkomne. UNF Odense giver aftensmad kl. 17:00

(skriv venligst til odense@unf.dk for at sikre at der er nok aftensmad).

Forslag, som ønskes behandling under punkt 11, skal være til formanden

(formand@odense.unf.dk) i hænde senest 1 uge før generalforsamling.

Endelig dagsorden kan findes på internettet en uge før.
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SEPTEMBER
08.09 Matricer

15.09 Det Periodiske System

22.09 Studieteknikker

29.09 Origami

OKTOBER
06.10 Hvad er matematik og hvorfor er vi så gode

til det?

011.10 Mærkelige Parringsritualer

13.10 Differentialligninger

27.10 Om Studier med Tvillinger ved SDU

NOVEMBER
03.11 Medicinsk behandling af kræft

10.11 How do Humans and Computers Work
Together to Deliver Food Faster?

17.11 Molekylær Gastronomi

22.11 Kryptologi, Quantum og Zero-knowledge
Proofs

24.11 Idrætsfysiologi

DECEMBER
01.12 Positiv COVID-19 Test?

08.12 Kemi-show

JANUAR
05.01 Historien om den Grønne Strøm i Din

Stikkontakt

12.01 Smerte

19.01 Kosmologi

26.01 Introduktion til Matematikken bag
Kvantecomputere

31.01 Den Sovende Hjerne

FEBRUAR
02.02 Maskinlæring og Kunstig Intelligens Gør

Store Fremskridt

07.02 Planlægningsmøde

09.02 Gener, Celler og Zebrafisk

23.02 Spilteori

25.02 Latex Workshop

MARTS
02.03 Superheltefysik

07.03 The Physical and Chemical Basis of Life

07.03 Etik i Videnskab

16.03 Robot and Human Interactions

21.03 Generalforsamling

23.03 Grøn Kemi

28.03 Studietur til UCL

30.03 Funktionelle Lidelser

APRIL
13.04 Udvikling af lægemidler

20.04 Hvordan Virker Seaborgs CMSR
Atomreaktor?

27.04 Computere, Algoritmer Og Kompleksitet.

MAJ
11.05 Worm og Hald Leger

ARRANGMENTER
2022 / 2023
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