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Hvilke alternativer findes der til dyreforsøg? Hvordan har forskere opdaget tyngdebølger? 
Hvilke eksperimenter udførte lægerne i Nazityskland? Og er fysikken i filmen Interstellar 
korrekt? Disse og mange andre spørgsmål findes der en naturvidenskabelige forklaring 
på, som vi vil finde i sæson 2016/2017 i UNF Odense. 

I UNF Odense sætter vi fokus på aktuel, relevant og spændende formidling af forskning in-
den 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 nysgerrighe-
den. 

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. Vores arrangementer 
er til for dig med en teknisk-, sundheds- og naturvidenskabelig interesse - alle er velkom-

ne. Ydermere kan arrangementerne fungere som supplement 
eller perspektivering til undervisningen i gymnasiet.

På gensyn i UNF Odense

Velkommen til sæson 2016/2017 i

UNF Odense

Maria Karlsen, formand
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) Odense
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Kom til foredrag!
Det er nemt, ukompliceret og hyggeligt. Deltagelse i de foredrag, workshops og studietu-
re, som findes i dette sæsonprogram, kræver medlemskab af UNF eller adgang gennem 
en rabatordning. 

Arrangementerne afholdes typisk på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense. 
Nærmere detaljer fremgår under det enkelte arrangement i dette hæfte og på hjemmesi-
den www.odense.unf.dk. På hjemmesiden finder du desuden anvisninger om, hvordan du 
finder vej til vores arrangementer.

Medlemsstruktur
UNF Odense har fået ny medlemsstruktur fra juli 2014. Ændringen indebærer, at der kun 
findes én type medlemskab af UNF Odense; det personlige medlemskab. Gymnasieelever 
indskrives således ikke længere som medlem, men gives adgang til foredrag mod forevis-
ning af studiekort, såfremt gymnasiet har købt adgang gennem en rabatordning. 

Personligt medlemskab koster 75 kr. og oprettes ved indskrivning til et arrangement. Læs 
mere i afsnittet ”Medlemskab”. 

Ved indmeldelse i foreningen får du et medlemskort, som giver adgang til alle vores arran-
gementer i det igangværende og næstfølgende halvår. Bemærk at enkelte arrangementer 
kræver tilmelding på forhånd.

Om UNF Odense
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense er en forening af unge frivillige, over-
vejende universitetsstuderende, der arbejder for at udbrede kendskabet 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.

Vi takker
Tak til alle foredragsholderne for deres velvilje overfor UNF Odense. Endvidere skylder vi Syddansk 
Universitet en stor tak for at stille lokaler til rådighed. Også tak til Det Naturvidenskabelige, Det 
Tekniske og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for moralsk og økonomisk opbakning. Sidst, 
men ikke mindst, tak til alle vores sponsorer, der bidrager til foreningens virke.
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Medicinhaverne i      
Tranekær
Studietur
Lørdag, 3. september 2016, kl. 9.45

Medicinhaverne i Tranekær er en botanisk have med medicinske planter, og en væsentlig 
del af den moderne medicin har sin oprindelse i planter. Medicinens historie er en spæn-
dende fortælling – fra tidligere tiders magi til vor tids moderne videnskab.

Grænsen mellem, hvad der er medicin, og hvad der er fødevarer, er mere og mere fly-
dende. Forskning viser, at nogle grøntsager indeholder store mængder bioaktive stoffer 
med medicinske egenskaber. F.eks. reducerer broccoli visse former for kræft, og bitre 
grøntsager har en positiv effekt for diabetes-2 patienter.

I Medicinhaverne er der omkring 500 forskellige plantesorter, hvoraf der er over 70 træ-
sorter med medicinsk betydning. Der er fire runde Medicinhaver med hver sit tema: ”Haven 
for åndedræt og kredsløb”, ”Haven for urin- og kønsveje”, ”Haven for fordøjelse, stofskifte 
og ernæring” og ”Haven for nervesystem og bevægeapparat”. Den femte have er under 
udarbejdelse, og der bliver i alt seks temahaver.

Tilmeldingsfrist:  
1. september
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen, men kræver 
personligt medlemskab

Mødested:
Parkeringsplads ved 
svømmehallen, Syddansk 
Universitet, Odense M.

k a b
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Laboratoriesikkerhed
Workshop 
Tirsdag, 6. september 2016, kl. 19.00. aud. U46, 
SDU. Ved Ansatte ved SDU, Koordinator: Martin               
Worm-Leonhard

Workshoppen retter sig primært mod kemilærere på ungdomsuddannelserne og vil be-
skæftige sig med den daglige sikkerhed i laboratoriet, herunder mærkning af kemikalier, 
håndtering af affald og spild og substitution af farlige kemikalier. Eksempler på databaser 
og værktøjer til mærkning vil blive præsenteret.

Forskellige klassiske undervisnings- og demonstrationsforsøg vil blive brugt som eksem-
pler.

Deltagerne opfordres til på forhånd at sende aktuelle problemer, spørgsmål, eksempler og 
forsøg til mworm-leonhard@health.sdu.dk.

Tilmeldingsfrist:  
1. september
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen
Bemærk:
Kun for undervisere

Mødested:
Ved aud. U46, SDU 
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Tøjets molekyler
Torsdag, 8. september 2016, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved Selvstændig tekstilbiolog Birgit Bonefeld

Er du klar over hvilke molekyler, der er i dit tøj? Hvad er fx for-
skellen på bomuld og silke? Hvad er forskellien på de forskellige 
syntetiske fibre, hvordan fremstilles viscose og hvordan føles 
stof der er fremstillet af protein fra mælk? Og, er du klar over at 

tøjbranchen er en af de mest miljøbelastende brancher? Og at naturfibre ikke altid er det 
bedste for naturen. I foredraget vil de overordenede tekstile materialer, naturlige såvel som 
syntetiske, blive præsenteret, ud fra en kemisk/biologisk synsvinkel. Vi vil også komme 
ind på hvorledes vort forbrug af tøj belaster miljøet, i livscyklus perspektiv. Nye innovative 
tekstile materialer og –metoder vil blive præsenteret, fx forskellige enzym-løsninger, der be-
nyttes ved tekstil forædling. Birgit er uddannet molekylærbiolog, med en ph.d. i neuromole-
kylærbiologi. Hun har også en livslang passion for tekstiler, er uddannet håndarbejdslærer, 
underviser materiale-ingeniører i “textile materiales”  og har i en årrække beskæftiget sig 
professionelt med spændingsfelt mellem tekstile materialer, bio(tekno)logi og miljømæs-
sig bæredygtighed. Billedet er SEM-mikroskopi billede af tekstilfibrene i en Levi’s bluse af 
bomuld, hør og polyester.

Tyngdebølger fra      
universets oprindelse
Torsdag, 15. september 2016, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved professor Martin Sloth, CP3-Origins, SDU

I dette foredrag vil Martin Sloth forklare hvordan tyngdebølger 
skabt ved Big-Bang kan bruges til at lære om universets oprindelse, og hvordan de kan 
bruges til at teste teorien for kosmisk inflation. 

Kosmisk inflation er den mest udbredte teori for universets oprindelse, og forklarer hvordan 
hele vores univers er opstået fra (næsten) ingenting kort efter Big Bang.



Går du i 3.g? 

 

          W W W. S D U. D K / N AT 3 G

Vi vil gerne give dig muligheden for at pleje dine 

interesser og samtidig blive mere afklaret i dit 

uddannelsesvalg. Her er et udvalg af vores tilbud.     

< Deltag ved vores Fysikdag med fokus på karriere og 

forskning på fysikstudiet

< Få en snak med en af vores studievejledere om 

studierne og optagelseskravene på Naturvidenskab 

< Mød IGEM - et konkurrencehold af studerende fra 

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

< Følg en studerende for en dag og få et helt unikt 

indblik i livet som studerende på Naturvidenskab

< Mød Bioteam - et hold af formidlingslystne 

studerende fra Biologisk Institut 
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Styr på naturvidenska-
belige metoder
Torsdag, 22. september 2016, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen, Center for Viden-
skabsstudier, AU 

Hvordan naturvidenskab (i virkeligheden) virker!

Myten om den naturvidenskabelige metode er sejlivet. Mange tror stadig, at alle naturviden-
skabsfolk arbejder efter én og samme opskrift. Virkelighedens verden er dog langt mere 
kompleks. Der er mange måder at bedrive naturvidenskab på, ligesom der er mange (gode) 
bud på, hvordan naturvidenskabernes mangfoldighed og kompleksitet kan forklares. I dette 
foredrag præsenteres en model udviklet ved Berkeley-universitetet i USA: How Science 
Works. Modellen kommer omkring emnerne: Udforskning og opdagelse; Afprøvning af idé-
er; Anvendelser; Feedback fra kolleger og Fælles analyse. Der bliver desuden gennemgået 
et par eksempelstudier for at vise modellens anvendelsesmuligheder og for at diskutere 
dens begrænsninger.

Matematiske udfordrin-
ger med 1x2 LEGO-klod-
ser
Torsdag, 29. september 2016, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved professor Søren Eilers, Institut for Matematiske Fag, 
KU

Det er efterhånden mere end 10 år siden at jeg opdagede at LEGO tog fejl når de oplyste at 
man kan sætte seks af deres 2x4-klodser sammen på 102981500 måder, fandt det rigtige 
tal til 915103765. Jeg satte mig for at bestemme grundtallet i den eksponentielle vækst 
der beskriver hvordan antallet af muligheder vokser med antallet af klodser. Men på trods 
af (alt for) mange timers arbejde er det ikke lykkedes mig at bestemme denne vækstkon-
stant særligt præcist. I stedet har jeg for nyligt - sammen med studerende ved Københavns 
Universitet - kikket nærmere på 1x2-klodserne, der er teoretisk lige så udfordrende, men 
hvor tallene ikke vokser nær så hurtigt. Det viser sig at vækstkonstanten for 1x2-klodser 
er tæt knyttet til klassiske tælleproblemer delvist inspireret af problemer fra fysik, og vi har 
dermed opnået kontakt til et betydeligt omfang af teori der kan benyttes til at studere pro-
blemet. Takket være LEGO Group kan jeg medbringe så mange 1x2-klodser at deltagerne 
kan få mulighed for at arbejde ”hands-on” med opgaven.
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SRP-aften
Workshop
Tirsdag, 4. oktober 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU

SRP-aftenen er din store chance for at blive helt klar til at skrive 
din store afsluttende opgave. Aftenen indledes med et oplæg om 
litteratursøgning på biblioteket på Syddansk Universitet af Louise 

Mazanti. Dernæst er aftenen delt op i tre dele, så du kan blive afklaret med lige præcis 
det, du mangler. De tre dele udmønter sig i tre overordnede poster. Den første type post 
er de faglige, hvor du har mulighed for at udvikle dine nuværende ideer om dit SRP-emne 
og få tips til hvordan du kan komme videre. Der vil være kompetente personer inden for de 
naturvidenskabelige fag deriblandt medicin og biomedicin, som svarer på dine spørgsmål. 
Du kan dog ikke forvente at de kan svare på meget fagspecifikke spørgsmål ligesom du vil 
få mest ud af hjælpen, hvis du allerede har en eller flere idéer til emner. Udover de faglige 
poster, vil du kunne stille spørgsmål til studerende, som tidligere har skrevet en SRP. Her 
vil du kunne få svar på de spørgsmål, som for eksempel er ”hvordan skriver man en god 
opgave?” og ”hvilke overvejelser gjorde du dig, da du skulle vælge emne?”. Desuden har vi 
en tredje og sidste post, hvor du kan se frugten af det hårde arbejde med eksempler på 
tidligere studieretningsprojekter. Vi håber, at du føler dig styrket og parat til at skrive dit 
studieretningsprojekt, når arrangementet slutter ved 21-tiden.

Entré: 
Gratis for alle

Bemærk:
Henvender sig mest til 
gymnasieelever i 3.g

Mødested:
Ved aud. U46, SDU



Vil du gøre 
en forskel?
Har du en virkelig god idé til et naturfagligt projekt? Eller har du 

allerede gjort en ny opdagelse, lavet en fantasifuld opindelse 

eller skrevet et spændende, teoretisk projekt? 

Så deltag i Unge Forskere, Danmarks største talentkonkurrence 

inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Konkurrer om 

vilde rejsepræmier og op til 25.000 kr. og vind med hjernen!

Send os dit projekt inden den 1. marts 2017  

Læs mere på ungeforskere.dk

ungeforskere.dk

Sponsorer mfl.
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Truslen fra bakterier
Torsdag, 6. oktober 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved lektor Michael Petersen, Institut for Fysik, Kemi og 
Farmaci, SDU

De fleste personer bliver ramt af bakterielle infektioner af og til. 
Vi bekæmper rutinemæssigt disse infektioner med antibiotika og 
adgangen til effektive antibiotika er en af hjørnestenene i vores 

sundhedssystem. Desværre kan bakterier blive modstandsdygtige, resistente, overfor anti-
biotika, og antibiotikaresistens udgør et stigende problem i Danmark og alle andre lande. 
Jeg vil i dette foredrag gennemgå, hvordan vi bekæmper bakterier med forskellige typer 
af antibiotika, og hvordan de virker. Derefter vil jeg fokusere på de antibiotika, der angriber 
bakteriers cellevæg og vise, hvordan vi bruger computersimuleringer til at undersøge mo-
lekyler, der kan have potentiale som antibiotika.

Seksuel selektion
Torsdag, 13. oktober 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved lektor Ole Næsbye Larsen, Biologisk Institut, SDU 

Den mest kendte af evolutionsteoriens grundlæggere, Charles 
Darwin, fandt det vanskeligt at forstå, hvorledes forskellige dyr 
skulle have udviklet stærkt iøjnefaldende og tilsyneladende uprak-
tiske ornamenter som for eksempel påfuglehannens store og 

smukke hale gennem naturlig udvælgelse (selektion). Derfor indførte han begrebet seksuel 
selektion, hvor udvælgelsen af ornamenterne foregår gennem de valg, som hunner træffer, 
når de vælger parringspartner, eller gennem den adgang til parring, som en sejrende han 
får efter kampe med hanlige artsfæller. I foredraget vil jeg belyse dels Darwins oprindelige 
tanker og dels vor tids opfattelse af denne form for evolution samt relatere emnet til men-
neskelige forhold.

Vil du gøre 
el?

dk
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Einsteins relativitets-
teorier
Tirsdag, 25. oktober 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU   
Ved lektor Mogens Dam, Niels Bohr Institutet, KU

I dette foredrag vil jeg starte med at introducere Einsteins spe-
cielle relativitetsteori fra 1905, som grundlæggende giver en ny 

og ikke-intuitiv beskrivelse at strukturen af rum og tid. I den specielle relativitetsteori optræ-
der en maksimal hastighed, lyshastighed, som ikke kan overstiges af nogen objekter eller 
signaler. Ligeledes optræder begreber som længdeforkortning og tidsforlængelse. Tids-
forlængelsen medfører, at vi må opgive det intuitive absolutte tidsbegreb: Tiden bliver en 
individuel størrelse, som for hver iagttager afhænger af dennes bevægelse. Einstein indså 
kort tid efter offentliggørelsen af den specielle relativitetsteori, at denne ikke er forenelig 
med Newtons teori for tyngdekraften. Dette ledte efter adskillige års hårdt arbejde Einstein 
til at offentliggøre sin udvidede teori, Den Generelle Relativitetsteori, som giver en hel ny 
alternativ beskrivelse at tyngde. I denne teori beskrives tiltrækningen mellem to massive 
legemer, såsom Solen og Jorden, via en krumning af rumtiden. Massive legemer krummer 
rumtiden, og denne krumning påvirker andre legemers bevægelse.

Nordsøens sorte guld
Torsdag, 27. oktober 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved senior reservoir engineer Johnny Hartvig Olsen, 
Mærsk Olie og Gas A/S

To timers flyvning vest for Esbjerg arbejder flere hundrede mænd 
og kvinder, døgnet rundt, året rundt, på at få olie og gas op fra 

den danske Nordsø. Typisk gemt to kilometer eller mere under jorden, er olien både usynlig, 
vanskelig at komme til, og potentielt livsfarlig når vi først har fundet den. At finde olie er 
et high-tech teamarbejde, fra første øjeblik en geolog eller ingeniør får en god idé, til olien 
flere år og milliarder af kroner senere ryger i en rørledning til land. Når et oliefelt først er 
kommet på produktion følger mange års arbejde med at udvinde så mange af de dyrebare 
dråber som muligt. Se hvor olien kommer fra, hvordan vi finder den, og hvad det kræver 
at få olien op.

p h s

c e k
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De store dyrs uddøen
Torsdag, 3. november 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved professor Jens-Christian Svenning, Institut for Bio-
science - Økoinformatik og biodiversitet, AU 

Det største vilde dyr som findes de fleste steder i Danmark er 
et rådyr. Det er det normale de fleste steder i verden i dag, men 
det er faktisk en ny situation set med evolutionsbiologiske briller. 

I millioner af år og frem til for få årtusinder siden var det nemlig normalt med righoldige 
stordyrsfaunaer, med arter helt op i næsehorns- og elefantstørrelse overalt i verden. Rejser 
man fx 50.000 år tilbage i tiden var der mindst 15 elefantarter, mod de nuværende 3 arter, 
og de levede fra Afrika og Sydamerika i syd til Sibirien og Alaska i nord. Årsagen til de 
store dyrs forsvinden er meget omdiskuteret. Var det klimaændringer? Eller skyldes det det 
moderne menneske Homo sapiens’ spredning verden over. I de senere år har mere og mere 
forskning peget på, at store dyr kan være meget vigtige for økosystemers funktion. Derfor 
er videnskaben også begyndt at interessere sig for, hvad de økologiske konsekvenser af 
det store tab af store dyr har været. Og koblet til det er naturforvaltere begyndt at interes-
sere sig for at få de store dyr og deres funktioner tilbage. Derfor ser vi nu forsøg med fx 
bison og elg i naturområder i Danmark.

Få rabat på KVANT
KVANT er et tidsskrift for fysik, geofysik og 
astronomi, der udkommer 4 gange om året. 
Artiklerne skrives af forskere og vil ofte kunne 
læses med udbytte af gymnasieelever og stu-
derende. KVANT indeholder desuden sektioner 
med nyheder, opgaver og aktuelle bøger, og 
det er medlemsblad for en række foreninger.

KVANT tilbyder alle medlemmer af UNF 
abonnement for kun 125 kr. det første år 
(herefter normalpris 180 kr).

Du kan tegne abonnement på www.kvant.dk. 
Opgiv venligst hvilken halvsæson du er meldt 
ind, så du får rabatten.
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Skærup Zoo
Studietur
Lørdag, 5. november 2016, kl. 9.30

Skærup Zoo er mere end en samling dyr. Vores mål er at formidle 
viden om dyr, for der igennem at medvirke til bevarelse af truede 

dyrearter og forståelse for naturen. I Skærup Zoo kan du opleve mere end 100 forskel-
lige dyrearter. Du kommer helt tæt på legesyge aber, farlige rovdyr og søde dyrebørn. 
På legepladsen kan børnene muntre sig eller de kan kæle med de søde klappedyr. De 
fleste dyr må fodres med specialfoder, der kan købes i kiosken for 20,- pr. pose. Dyrene 
beskrevet nedenfor er bare et udpluk af de dyr der er at finde i Skærup Zoo. Altai Lossen 
er en sjælden underart af den europæiske los. Den er kun at finde i 7 zoologiske haver i 
Europa. Skærup, Berlin samt 5 russiske haver. De fleste af Tysklands mange vaskebjørne 
menes at nedstamme fra bare to par, som i 1934 blev sat ud i naturen nær Kassel. Med 
en kropslængde på bare 12 – 15 cm og en vægt på omkring 125 gram er Dværgsilkeaben 
verdens mindste abe. Dødningehovedaben tisser på deres hænder og fødder og afsætter 
på den måde duftspor på grenene når de går. Der findes i dag kun 7000 til 10.000 Kapibis 
tilbage i verden. Minigrisen er særligt fremavlet som kæledyr. Som fuldvoksen har den ca. 
samme størrelse som en springerspaniel, og ligesom en hund kan minigrisen også trænes 
til sidde pænt eller rulle på kommando.

Program:

9.30: Afgang fra SDU

10.45: Ankomst til Skærup zoo

11.15: Rundvisning i Skærup zoo

16.00: Parken lukker

17.30: Ankomst til SDU 

Tilmeldingsfrist:  
22. oktober
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
50 kr., kræver 
personligt medlemskab

Mødested:
Parkeringsplads ved 
svømmehallen, Syddansk 
Universitet, Odense M.

m l k

Bliv

Vi har 
Hvilk



Bliv ingeniørstuderende for en dag, og bliv en hel del klogere

www.sdu.dk/tek/studerendeforendag

Vi har 21 ingeniøruddannelser
Hvilken skal du vælge?
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Komplekse tal
Torsdag, 10. november 2016, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved adjunkt David Kyed, IMADA, SDU 

Gennem tiderne har vi gentagne gange udvidet vores talbegreb, 
med det formål at kunne løse ligninger af en mere og mere kom-
pliceret natur. Den sidste af disse udvidelser startede i 1500-tal-

let, med baggrund i ligningen x^2=-1, og ledte til de såkaldt komplekse tal. 

I mit foredrag vil jeg forklare hvad komplekse tal er, hvordan man kan regne med dem og 
slutteligt hvorfor denne udvidelse af talbegrebet - i en vis forstand - er den sidste vi får 
behov for at foretage.

Dybhavets forunderlige 
verden
Torsdag, 17. november 2016, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved professor Ronnie N. Glud, Nordisk Center for Jordens 
Udvikling, SDU

Dybhavet er langt mere diverst end de fleste forstiller sig og er 
hjem for mange unikke og forskelligartede livsformer. Endvidere spiller de mikrobielle pro-
cesser i dybhavet en afgørende rolle for havets kemiske sammensætning og livsbetingel-
serne på jorden. På trods af dette er store dele af dybhavet uudforsket, hovedsageligt 
fordi det logistisk er meget vanskeligt at gennemføre målinger og indsamlinger i dybhavet. 
Pålidelige målinger kræver specialdesignede instrumenter og fartøjer. Med udgangspunkt 
i en række ”case studies” og den nyeste forskning præsenteres dybhavets mangfoldighed 
– specielt med fokus på hvad vi ved (og ikke ved) om mikrobielle og biogeokemiske proces-
ser på bunden af de store oceaner og dybhavsgrave. 
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LEGO selektionsforsøg
Workshop 
Lørdag, 12. november 2016, kl. 13.00, aud. U46, SDU

Gennem tiden har evolutionen og den naturlige selektion ændret 
i forskellige geners udtryk. De forskellige variationer af et gen 

er opstået som følge af forskellige mutationer. De individer, hvor mutationen opstår, vil 
overføre denne til deres afkom, som dermed kan få enten øget fitness eller lavere fitness. 
Hvis de opnår højere fitness vil de have bedre overlevelsesmuligheder, og selv kunne sætte 
mere afkom til verden. Men får de lavere fitness, betyder det, at de ikke får så meget afkom 
og dermed vil dette gen forsvinde over tid. Dette er også, hvad Darwin mente med ”survival 
of the fittest”.

I dette forsøg ser vi på hvilken betydning selektion har på en population. I enhver population 
er der en bestemt mængde af gener, dette er populationens genpulje. Når der bliver født et 
nyt individ ind i gruppen, vil denne have nogle gener, som kan gives videre til næste gene-
ration. Dette betyder at nogle gener bliver mindre sandsynlige at få for et individ fra næste 
generation, mens andre gener forekommer hyppigere.

Tilmeldingsfrist:  
5. november
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen

Mødested:
Aud. U46, SDU 
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Hovedregning
Workshop
Tirsdag, 22. november 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU

Vidste du, at der mellem Jorden og Månen kan ligge lidt over 
3,2 mio. fodboldbaner i forlængelse af hinanden? Eller at der på 

samme strækning kan stå 1.315.987.676 barbiedukker oven på hinanden.

Ovenstående er eksempler på, hvad talfornemmelse egentlig er. Til at starte med, tænker 
man måske, ”hvordan er man lige kommet frem til det tal?”, men når man går lidt ind i pro-
blemet er det overraskende simpel matematik der bliver brugt. 

1961 er et specielt år, fordi årstallet kan vendes rundt 180 grader, og der vil stadigt stå 
1961. Hvornår kommer der igen et årstal, som har denne egenskab?

Vi vil i denne workshop, prøve på at belyse nogle af de problemstillinger man kan blive udsat 
for i hverdagen, hvor matematik og logik spiller en stor rolle i at løse dem.

Tilmeldingsfrist:  
15. november
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen

Mødested:
Aud. U46, SDU 

m l k
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CBRN
Torsdag, 24. november 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved major Claus Verner Mikkelsen, CBRN Videncentret, 
Ingeniørregimentet

Forkortelsen CBRN betyder kemisk, biologisk, radiologisk og nu-
kleart. Anvendt i våben, betegnes disse ofte som ”masseødelæg-

gelsesvåben”. Forsvaret har et CBRN-videnscenter, der varetager dette område og uddan-
ner særligt personel til at håndtere CBRN-stoffer. 

Danmark var i 2014 med til at fjerne de kemiske våben fra Syrien kaldet Operation REmoval 
of Chemical agents from SYRia (OP RECSYR). Foredraget vil give en orientering om denne 
opgave, erfaringer herfra, hvordan det aktuelle trusselsbillede ser ud og besvare de spørgs-
mål, I evt. måtte have.

     F O R S K N I N G  •  E R K E N D E L S E  •  T E K N O L O G I

NATURVIDENSKAB
Aktuel

Få rabat på bladet 

Som medlem af UNF får du 20% rabat på et abonnement. 

Tilmeld dig via hjemmesiden: aktuelnaturvidenskab.dk

Du kan også tilmelde dig e-nyhedsbrevet og få nyt fra  

Aktuel Naturvidenskab i din mailboks. Det er gratis.

Mød os på Facebook.com/aktuelnaturvidenskab

Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift  

med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige  

verden. Bladet udgives i et samarbejde mellem 6 danske  

forskningsinstitutioner.
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Danish Aerospace 
Company
Studietur
Tirsdag, 29. november 2015, kl. 15.45.’

Virksomheden Danish Aerospace der er et privatejet firma der 
arbejder 100% indenfor spaceområdet. Der er ca 20 ansat hos 

Danish Aerospace der arbejder med udvikling, produktion, test og support til rumstationen 
samt vedligeholdelse af medicinske apparater og motionsudstyr alt til brug ombord på den 
internationale rumstation samt BDC testudstyr der benyttet til test af astronauter før og 
efter deres rumflyvninger. Danish Aerospace arbejder til dagligt mest sammen med sam-
arbejdspartnere enten direkte eller indirekte med ESA (European Space Agency) og NASA.

Foreløbigt program:

Velkomst

Introduktion til Danish Aerospace

Rundvisning:

 Elektronikproduktion

 Mekanikproduktion

 Mission Control Center Odense

 Laboratorie

 Kontormiljø

Kop kaffe og generel snak om space og spørgsmål

NB: Danish Aerospace Company kan få uventede operationsforpligtelser el. lign. og det 
er derfor nødvendigt for dem at forbeholde sig muligheden for at aflyse eller rykke turen.

Tilmeldingsfrist:  
22. november
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen

Mødested:
Hvidkjærvej 31A, st. 
5250 Odense SV 

p h s
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Biostatistik og betinge-
de sandsynligheder
Torsdag, 1. december 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved biostatistiker og adjunkt Sören Möller, Odense Pa-
tient Data Explorative Network, OUH og SDU

Hvorfor er det vigtigt at døde sjældent bliver syge? Hvor svært er 
det at tælle narkomaner? Og hvorfor kan det synes som om en forsinket behandling virker 
bedre end en rettidig? Sandsynlighedsregning har været i brug siden 1700-tallet og dens an-
vendelse har udviklet sig fra at være begrænset på hasardspil til at være fundamentet under 
statistik anvendt bredt i samfundet. Foredraget vil tage udgangspunkt i sandsynlighedernes 
matematiske baggrund, specielt med fokus på betingede sandsynligheder og deres betyd-
ning for beregning og fortolkning af statistiske resultater. Specielt vil vi kigge på de fejlkilder 
der truer i sundhedsvidenskabelig forskning, hvis sandsynligheder ikke betinges på de rette 
informationer. Typiske problemer er implicit at betinge en undersøgelse på overlevelse, og 
derved at ekskludere de svageste individer i en population. Der vil indgå praktiske eksem-
pler fra klinisk og epidemiologisk, og diskuteres hvordan disse udfordringer bliver håndteret 
i moderne sundhedsvidenskabelig forskning.

Skud og skudlæsioner 
Torsdag, 8. december 2016, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved vicestatsobducent Peter Juul Thiis Knudsen, Retsme-
dicinsk institut, SDU

Sårballistik er læren om projektilers virkning i væv. Emnet har 
desværre fået større og større aktualitet herhjemme. Dels 

deltager danske soldater i krigshandlinger, dels er skydevåben blevet en del af dagens 
uorden i dele af Danmark. Der findes et utal af myter om skudlæsioner, nogle overdriver 
og nogle underdriver skydevåbens skadevirkning, og pressen er sjældent i stand til at 
skelne mellem fakta og fiktion. Foredraget vil derfor med baggrund i dels eksperimentelle 
undersøgelser, dels virkelige tildragelser, prøve at belyse mekanismen bag skudlæsioner 
og virkningen af de almindeligste våben vil blive beskrevet. Også eksplosioner, ”skudsikre 
veste” og problemerne ved politiets bevæbning vil blive omtalt.
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      S C I E N C E C A M P S      UNF UNF

UNF’s ScienceCamps vender tilbage for 16. år i træk 

med fantastisk socialt og suverænt fagligt indhold
Forestil dig at tilbringe en uforglemmelig uge sammen med 40-70 andre unge, der lige-
som dig brænder for naturvidenskab eller et af dets fascinerende fagområder. Dette er 
lige netop, hvad du oplever på en UNF ScienceCamp.

Vælg din favorit-camp
Elsker du fysik eller kemi? Brænder du for matematik? Drømmer du om at lave software? 
Er nano- eller bioteknologi det bedste? Eller er du fascineret af tværfaglig naturvidenskab? 
Hvis du kan svare “ja” til et af disse spørgsmål, er UNF ScienceCamp lige noget for dig! 
Hvert år byder UNF på en bred vifte af forskellige camps – vælg den, der matcher dine 
interesser. Læs om årets ScienceCamps på camps.unf.dk.

Aktiviteter
Udover et fagligt program spækket med spændende forsøg, interessante foredrag og 
inspirerende virksomhedsbesøg byder UNF ScienceCamps på masser af sociale aktiv-
iteter, hvor du med garanti stifter nye bekendtskaber. Karakterer spiller ingen rolle, kun 
din og de andre deltageres interesse og passion for det naturvidenskabelige område har 
betydning. Det bliver den bedste uge af din sommerferie!

UNF ScienceCamps henvender sig primært til unge på gymnasiale 
uddannelser, men der findes også camps målrettet grundskolens 
ældste klasser. UNF arrangerer ScienceCamps i samarbejde med 
en lang række universiteter, fonde og virksomheder. Den uhørt 
lave pris for deltagelse er typisk 500 kr. Prisen inkluderer kost og 
logi for hele ugen.

Tak til sponsorer for UNF ScienceCamps 2016:
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UNF UNF     S C I E N C E C A M P S      UNF UNF

KMB Camp 2016
I juli blev Kemi-, Miljø- og Bioteknologi-campen afholdt. Den første 
dag på campen blev deltagerne præsenteret og fordelt på en række 
projektforslag indenfor kemi-, miljø og bioteknologi. Under ugen ar-
bejdede deltagerne med deres selvvalgte projekter under vejledning 
af en universitetsstuderende som hjalp med de teoretiske og prak-
tiske spørgsmål fra deltagerne. Som afslutning skulle deltagerne 
fremlægge deres projekt med en poster.

Læs mere på camps.unf.dk!

camps.unf.dkDer tages forbehold for trykfejl, prisændringer og aflysninger. 
Opdateret info på camps.unf.dk

UNF afholdte i sommeren 2016 fem ScienceCamps: Environment, Fysik, Game Develop-
ment, Matematik og Kemi-, Miljø- og Bioteknologi-camp. Planlægningen af næste års 
camps er allerede så småt i gang. I december løftes sløret for, hvilke camps, der kommer 
til sommeren 2017 – hold øje med hjemmesiden camps.unf.dk!

Chemistry Camp 2014 

”Vi prøvede kræfter med 

rigtig kemi i rigtige 

laboratorier.”

Kathrine 

Matematik Camp 2013 
”Til at bryde stemningen var der sporadiske jubelråb, efterfulgt af erkendelsen af løsningens halvfærdige natur.”

Thue

Fysik Camp 2014 

”Dagen startede med 

masser af fantastisk disney 

karma, hvorefter den stod 

på fangeleg og en relativ stor 

gruppekrammer!”

Josephine
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Fyrværkeri
Torsdag, 12. januar 2017, kl. 19.00. aud. U55, SDU 
Ved professor Rasmus Fehrmann, Institut for Kemi, DTU

Forelæsningen går fra krudtets historie over dynamit til farverige, 
moderne oscillerende reaktioner, illustreret med spektakulære 
forsøg og kommentarer om kemien bag dem.

”Klassikere” som knaldgas, chlorknaldgas, sølvazid samt andre eksplosioner involverende 
nitrater, chlorater og naturgas er på programmet krydret med farverige, mere ”fredelige” 
processer baseret på luminol, chromater, iodklokken og Ce-katalyseret malonsyreoxidation.

Så kort sagt kommer vi ud på en rejse gennem kemiens fascinerende verden med oplevel-
ser for alle sanser - hvis man da tør !

Alternativer til dyrefor-
søg
Torsdag, 19. januar 2017, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved lektor Peter Bollen, Biomedicinsk Laboratorium, SDU

Dyreforsøg bliver ofte betragtet som et nødvendigt onde. Når det 
kommer til stykket vil vi alle gerne kunne behandles for sygdom 

og forskning i sygdomme foregår ofte ved hjælp af forsøgsdyr. Men hvor mange forsøgsdyr 
bruges egentlig i Danmark, og hvad anvendes de til? Hvorfor bruger man egentlig forsøgs-
dyr? Lider forsøgsdyr og findes der alternativer til dyreforsøg? Dette foredrag giver indblik 
i anvendelse af dyr i forskning i Danmark og forklarer de etiske og lovmæssige begræns-
ninger af dyreforsøg. Det belyses også, at der både fra offentlighedens og fra forskernes 
side er et ønske om at begrænse dyreforsøg så meget som muligt, og i det sidste ende 
at erstatte dyreforsøg, hvor dette er muligt, med ikke-dyre-modeller som cellekulturer el-
ler computermodeller. Dog er udviklingen af alternative metoder en langvarig proces med 
mange faldgruber. Resultaterne fra dyrefrie forsøg skal nemlig kunne ekstrapoleres til den 
menneskelige krops komplekse funktioner og sygdomsprocesser, for at have en valid vi-
denskabelig værdi. Herudover skal alternative metoder kunne accepteres af myndigheder 
der regulerer brug af medicin og kemikalier i vores samfund. Kort sagt en kompleks pro-
blemstilling, som på nuværende tidspunkt ikke er løst!



Bliv studerende  
for en dag (hele året) 

 

 

W W W. S D U. D K / B RO BYG N I N G

- Oplev studiemiljøet 
- Snak med studerende
- Vær med til undervisningen
- Prøv en helt almindelig dag 
   

Kom til  
Åbent Hus (25.02.17)
- Hør om uddannelserne  
- Snak med studerende 
- Få indblik i forskningen 
- Se faciliteterne 
- Mærk stemningen på SDU

Overvej en naturvidenskabelig  

uddannelse på SDU

på studiet



SUNDHED – FRA CELLE TIL SAMFUND

SUNDHEDS-

UDDANNELSER

Drømmer du om at beskæftige dig med krop og sundhed?

Syddansk Universitet byder på et væld af studier inden for sund-

hedsvidenskab med masser af forskellige indfaldsvinkler og karriere-

muligheder.

Sundhedsuddannelser på Syddansk Universitet: 

medicin > audiologi > logopædi > audiologopædi > biomedicin > 

Lægemiddelvidenskab > Klinisk farmaci> folkesundhedsvidenskab 

> idræt og sundhed > klinisk biomekanik > sundhedsfaglig kandidat-

uddannelse > læs mere på sdu.dk
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Hormonforstyrrende 
stoffer
Torsdag, 26. januar 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved adjunkt  Jane Ebsen Morthorst, Biologisk Institut, 
SDU

Medierne bugner af eksperter - i kogebøger, TV, fitnesscentre og 
på Facebook bliver vi bombarderet med gode råd om sundhed, kost, motion og hvordan vi 
undgår kemikalier. Hvad er sundhed, hvad er kemikalier og hvem er alle sundhedseksper-
terne egentlig? Disse spørgsmål vil jeg tage fat på og sætte i relation til både vores hverdag 
som forbrugere og min forskning indenfor hormonforstyrrende stoffer.

I Center for Hormonforstyrrende Stoffer arbejder vi med effekterne af kemikalier, som 
kan påvirke hormonsystemet hos både mennesker og dyr i miljøet. Vi forsøger at designe 
pålidelige testmetoder, som kan afsløre om kemikalier er hormonforstyrrende, og vi kan 
dermed hjælpe myndighederne med at få de rigtige informationer ud til jer som forbrugere, 
så I kan navigere mere sikkert i en verden med et hæsblæsende informationsflow fra me-
dier og ’eksperter’.

Lyd - fysik, musik og 
mystik
Torsdag, 2. februar 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved lektor Peter Møller Juhl, Mærsk Mc-Kinney Møller 
Instituttet, SDU

Hørelsen er en af menneskets primære sanser og lyd spiller en 
central rolle for vores opfattelse af omverdenen og velbefindende. I dette foredrag vil jeg 
fortælle hvad lyd er rent fysisk og forklare hvilket fantastisk sanseapparat vores hørelse 
er. Gennem eksempler som akustisk design af rum og koncertsale vil foredraget sam-
menkæde fysiske modeller med oplevet akustisk – og hvad er god og dårlig akustik, når 
det kommer til stykket? Selvom vores hørelse oprindeligt har været forbundet med kom-
munikation og som advarselssans har mennesket også tidligt opdaget musiske lyde som 
middel til at skabe velvære og underholdning, og foredraget vil belyse hvorfor musikin-
strumenter lyder som de gør. Til slut vil foredraget belyse nogle af de emner forskningen 
i dag arbejder med og hvordan teknologien giver nye muligheder. Foredraget vil være 
krydret med enkelte anekdoter omkring mystiske observationer og deres forklaringer.

I pausen vil der være en rundvisning til det lyddøde rum på TEK.
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Stamceller og neurode-
generative sygdomme
Torsdag, 9. februar 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU     
Ved lektor Morten Meyer, Institut for Molekylær Medicin, 
SDU

Indtil for ti år siden antog man, at når først en stamcelle var mod-
net og blevet til en bestemt celletype, ville den aldrig kunne tilbagedannes for igen at blive 
til en umoden celle. I 2006 modbeviste den japanske forsker Shinya Yamanaka dette, idet 
han som den første omdannede en almindelig bindevævscelle fra huden til en pluripotent 
stamcelle. Denne såkaldte IPS-celle havde egenskaber svarende til den velbeskrevne em-
bryonale stamcelle og kunne således give ophav til alle kroppens forskellige celletyper. 
Yamanakas banebrydende teknologi har rejst helt nye muligheder og perspektiver indenfor 
den biomedicinske forskning, og som følge heraf blev han i 2012 tildelt Nobelprisen i 
medicin og fysiologi. Foredraget vil belyse, hvordan stamceller og stamcelle-relaterede tek-
nologier  kan anvendes til både at undersøge sygdomsmekanismer ved neurodegenerative 
lidelser og som kilde til nerveceller i fremtidige transplantationsbehandlinger.

’Superbugs’ - konse-
kvens og handling
Torsdag, 23. februar 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved adjunkt Mikkel Jørgensen, Institut for Biokemi og 
Molekylær Biologi, SDU

Antibiotika er helt essentielle lægemidler i vores dagligdag. Fak-
tisk vil vi være ude af stand til at leve som vi gør, hvis ikke vi havde effektive antibiotika. Det 
er alt fra behandling af lungebetændelse, til kønssygdomme og over til mere alvorlige syg-
domsforløb hos AIDS patienter. Men også en lang række andre sygdomme som f.eks. kræft 
kræver effektiv antibiotika, som understøttende behandling. Der har været et stort fokus 
på antibiotikaresistens i dagspressen de senere år, men er der tale om en ny problemstil-
ling? Står vi over for en ny menneskelig æra, hvor vi ikke længere har mulighed for brugen 
af antibiotika? Konsekvenserne af dette vil være enorme, nærmest uoverskuelige. I dette 
foredrag skal vi se på, hvordan antibiotika virker og hvordan bakterier udvikler resistens. Vi 
vil diskutere, hvordan vi er havnet i en situation, hvor almindelige antibiotikabehandlinger er 
ineffektive som følge af multiresistente bakterier, også kendt som ’superbugs’. Til slut skal 
vi se på, hvad vi gør som samfund og hvad forskere gør, for at undgå, at vi kommer til at 
stå i en post-antibiotisk tidsalder. Billede: Amanda Kahler

m b h a

m e b
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Naturama
Studietur
Lørdag, 25. februar 2017, kl. 10.00.

Naturama er et museum der formidler moderne naturhistorie. I 
udstillingen møder du dyrene og døgnets rytme iscenesat med 

lys, lyd og gode fortællinger.

Formidleren vil tage jer med rundt på Naturamas tre niveauer LAND-VAND-LUFT og fortælle 
imponerende historier om de nordeuropæiske dyr. Derudover skal I også med ind i sær-
udstillingen: Brasilien og regnskovens hemmeligheder. Her vil I møde nogle af Naturamas 
levende dyr, som insekter, edderkopper og pilegiftfrøer.

Tilmeldingsfrist:  
11. februar
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen, men kræver 
personligt medlemskab

Mødested:
Parkeringsplads ved 
svømmehallen, Syddansk 
Universitet, Odense M. 
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Differentialligninger
Torsdag, 2. marts 2017, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved adjunkt Henrik Skov Midtiby, Mærsk McKinney Møller 
Instituttet, SDU

Hvordan vokser planter og dyrepopulationer i naturen? Hvordan 
henfalder radioaktivt materiale? Hvordan bestemmer man døds-
tidspunktet ud fra temperaturen på et lig? Og hvordan kan man 

bruge differentialligninger til at se på hastigheden af kemiske reaktioner? Dette er blot nogle 
af de spørgsmål, aftenens foredrag vil belyse. 

Differentialligninger er et uovertruffent værktøj, når man ønsker at forudsige, hvordan ting 
ændres over tid. 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 æn-
dres 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.

Farvekemi
Torsdag, 9. marts 2017, kl. 19.00. aud. U46, SDU 
Ved lektor Thomas Just Sørensen, Institut for Kemi, KU

Kemien er overalt i vores omgivelser. Kemiske reaktioner sker i 
millionvis i vores kroppe, og diverse kemiske forbindelser holder 
vores mad fri fra svampe og vores tøj rent og pænt. Kemi foregår 
på molekylært niveau, hvor kemiske stoffer og partikler arbejder 

uden vi kan se det. Vi opdager det først når kemien ikke virker, som fx når batteriet går 
dødt eller penicillinen ikke slår bakterierne ihjel. Der er dog en undtagelse til reglen, et sted 
hvor kemien og molekylernes funktion er meget synlig, nemlig når det gælder farvestoffer. 
Næsten alle farvestoffer fremstilles i dag kemisk, det gælder også for de naturlige farve-
stoffer det bruges i madvarer. Uden farvestofferne ville vi have en meget kedelig hverdag, 
uden farver på huse, tøj, biler, aviser osv. Men faktisk betyder farvestofferne meget mere 
end det. I alle vores moderne lyskilder er det molekylære farvestoffer der laver strøm om til 
lys, det samme sker i mange af de skærme vi omgiver os med. Hvis vi bliver syge, bruger 
lægerne farvestoffer til at finde ud af hvad vi fejler. Forskere bruger farvestoffer til finde og 
forstå nye som gamle sygdomme. I dette foredrag vil jeg tale om den kemi der bruges til at 
lave farvestoffer, den fysik der skaber et godt farvestof samt den kemi der definerer hvad 
et farvestof kan bruges til.

V
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Kemoterapi
Torsdag, 16. marts 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved Læge Dennis Lund Hansen, Hæmatologisk Afdeling 
X, OUH

Kemoterapi, ordet emmer af syge patienter og rædselsfulde be-
handlinger. 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 )kræft-
medicin. 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 giver 
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 de antineoplastiske læ-
gemiddel 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”?

Tag livet af folk
Torsdag, 23. marts 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved Retskemiker Martin Worm-Leonhard, Retsmedicinsk 
Institut, SDU

Hvad har Alexander Litvinenko, Sokrates , Georgi Ivanov Markov 
og Dronning Cleopatra VII Philopator af Egypten til fælles?

Det simple svar er: De døde alle af forgiftninger!

Gift har været anvendt til drab, selvmord og henrettelse lige så længe som vor historie går 
tilbage, og anvendes til stadighed. ”Den gale hattemager” fra Alice i eventyrland var næsten 
med sikkerhed kviksølvforgiftet – selvom det nærmere var en arbejdsskade end overlagt. 
Vi putter alle med jævne mellemrum giftstoffer i munden: alkohol, lægemidler og selv almin-
deligt køkkensalt kan slå ihjel – nogle gange lettere end man tror.

Dette foredrag vil forsøge at nå rundt om giftbegrebet i alle dets aspekter, naturligvis kryd-
ret med røverhistorier og eksempler fra historien i ind- og udland.

I må dog nøjes med historierne om de næstbedste giftmordere – for de bedste er aldrig 
blevet opdaget.

30-06-2015   12:48:31
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Lægerne i Nazityskland 
og de dødelige menne-
skeforsøg
Torsdag, 30. marts 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU     
Ved lektor Therkel Stræde, Institut for Historie, SDU

Den nazistiske ideologi var i sin kerne biologistisk. Den skelnede 
mellem ”værdige” og ”livsuværdige liv” udfra racemæssige kriterier. For at forbedre de 
”værdiges” sundhed gennemførte nazistiske læger eksperimenter i koncentrationslejrene, 
som påførte flere tusinde sagesløse fanger smerte, invaliditet og død. Nogle forsøg var 
rent fusk, andre så gode videnskabeligt set, at vi bruger deres resultater stadigvæk. Fore-
draget vil beskrive nogle af disse eksperimenter og analysere, hvad der motiverede de 
nazistiske læger til at lade hånt om enhver skreven og uskreven lægeetik. Det lægger også 
op til diskussion af dilemmaet: er det forsvarligt overfor ofrene at bruge resultaterne af 
disse forsøg i dag? 

Polyfarmaci
Potentiel farlig cocktail
Torsdag, 6. april 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved overlæge og klinisk lektor Eva Aggerholm Sædder, 
Klinisk Farmakologisk afd. Aarhus Universitetshospital

Polyfarmaci betyder indtagelse af flere lægemidler dagligt. Po-
lyfarmaci kan være hensigtsmæssig, da de forskellige lægemidler sikrer en effektiv be-
handling af sygdomme, f.eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk og astma. Men polyfarmaci 
kan også være uhensigtsmæssig da alle lægemidler har bivirkninger, og kombinationen af 
lægemidler med forskellige bivirkninger kan forstærke de uheldige virkninger, som i sidste 
ende gør patienten mere syg. Omfanget af polyfarmaci er stort. I Region Syddanmark var 
160.000 borgere i behandling med mere end 6 lægemidler i en opgørelse fra 2014. Heraf 
fik 60 borgere mere end 31 lægemidler. Der gøres mange indsatser for at mindske proble-
met, f.eks. undervisning af sundhedspersonale og medicingennemgang i akut modtagelser, 
på sengeafdelinger, hos praktiserende læger og på apoteker. Travlhed, øget specialisering 
af læger, lægemangel og manglende prioritering af problemet har indvirkning på om der 
bliver gjort noget ved problemet i det omfang som det er nødvendigt.

m b h a
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Hovercraft
Workshop
Lørdag, 1. april 2017, kl. 13.00.

En hovercraft kan bedst beskrives som en ”luftpudebåd” - et svæ-
vende fartøj, der holdes oppe af en pude af luft. Hovercraften er 

et amfibiefartøj, der kan bevæge sig over både land og vand.  Det er muligt, fordi der i 
luftpuden under fartøjet er et overtryk, som løfter den op og holder den svævende et lille 
stykke over jorden/vandet. Selvom udbredelse af hovercrafts er begrænset findes de i alle 
størrelse, både som passagerer- og bilfærger og til militært brug. 

I workshoppen bygger du din egen hovercraft, og vi ser sammen på nogle af de principper, 
der ligger til grund til hovercraften kan svæve.  Efter bedste hobby-princip bygger vi dem af 
løvblæsere, pap og (selvfølgelig) gaffa-tape. Hovercraften kan bære en person og vi afslut-
ter selvfølgelig workshoppen med at afprøve og teste vores hovercrafts.

Tilmeldingsfrist:  
25. marts
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen

Mødested:
Parkeringsplads ved 
svømmehallen, Syddansk 
Universitet, Odense M. 



36

U N F  O D E N S E  S Æ S O N P R O G R A M  2 0 1 6 / 2 0 1 7

HeLa: Kræften og kvin-
den der ændrede ver-
den
Torsdag, 20. april 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU       
Ved postdoc. Pernille Lund Hansen, Molekylær Onkologi, 
Institut for Molekylær Medicin, SDU.

Nogle gange er det de mest usandsynlige mennesker der bliver helte. Og nogen gange 
sker det ganske ufrivilligt. I 1951 døde en fattig sort tobaksarbejderske af livmoderhals-
kræft. Hun efterlod sig en familie, men også kræftceller fra hendes livmoderhals, som en 
læge uden hendes vidende havde taget ud af kroppen på hende. 

Henrietta Lacks celler blev de første menneskelige celler som forskere kunne dyrke uden 
for kroppen, og medførte derved en revolution i vores viden om celler og kroppen, og 
om kræft. HeLa, som cellerne hedder, har været i rummet. Den samlede masse af celler 
dyrket i laboratorier verden over, er langt højere end massen af Henrietta da hun var i live. 
Forskning i HeLa har betydet banebrydende resultater, været til grund for 2 Nobel priser, 
ca. 11.000 patenter og over 60.000 videnskabelige artikler. Viden skaffet på baggrund af 
cellerne har reddet utallige menneskeliv. Men cellerne er også kontroversielle. For ud over 
at Henrietta og hendes familie ikke blev spurgt om tilladelse til at tage dem, fik de aldrig at 
vide at cellerne fandtes. Og mens en milliardindustri er bygget op omkring cellerne, lever 
familien stadig i dyb fattigdom.

l d e
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Slik
Workshop
Lørdag, 22. april 2017, kl. 13.00, aud. U46, SDU

Slik! Blødt slik, hårdt slik, rundt slik, stort slik, småt slik, rødt slik, gult slik. Vi elsker alle 
former for slik, men hvordan laves det egentlig og hvilken spændende kemi ligger bag. 

På denne workshop vil I fremstille både vingummi, bolsjer og karamel. Undervejs vil vi 
grave lidt dybere og beskrive de kemiske processer som ligger bag. 

Til denne dejlige forårsdag får I selvfølgelig lidt lækkert med hjem.

Tilmeldingsfrist:  
15. april
på odense.unf.dk

Egenbetaling: 
Ingen

Mødested:
Aud. U46, SDU 

m l k
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Farlig kemi i hverdagen
Torsdag, 27. april 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved Miljøstyrelsen

Kemiske stoffer indgår i alt, hvad vi omgiver os med for eksempel 
kosmetik, maling, legetøj og elektronik. Kemi er uundværlig i en 
moderne hverdag, og udfordringen er at undgå at skade men-
nesker og miljø.

I foredraget vil vi kigge nærmere på forskellige kemikalier der er almindelige i vores hver-
dag, hvor vi finder dem og hvilke skadevirkninger de kan have. Vi vil se på hvordan man 
som forbruger kan se hvilke af kemikalierne i vores produkter der kan være skadelige og 
hvordan man bedst håndterer de kemikalier vi ikke kan undgå.

Interstellar Physics
Torsdag, 4. maj 2017, kl. 19.00, aud. U46, SDU 
Ved lektor Chris Kouvaris, CP3-origins, SDU

I am going to argue that dark matter is an important and neces-
sary element that allows galaxy formation and consequently the 
existence of life in the Universe. I will also entertain the possibi-

lity that dark matter might form its own star-like objects that could eventually be observed 
through observations of gravitational waves from binary systems.

NB: Foredraget holdes på engelsk.



UNF Odense 
Et sted for dig?

I UNF Odense arbejder vi for at skabe og fastholde interessen 
for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknik blandt unge. 
Det gør vi ved at udføre sjove/flotte/eksplosive eksperimenter 
og afholde spændende arrangementer. 

Som arrangør oplever du et sprudlende, stimulerende og udfordrende foreningsliv med 
plads til alle interesser!

Du styrker bl.a. dine evner inden for
- 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. 

Forslag til foredrag?
samt studieture eller workshops
Tirsdag, 7. februar 2017, kl. 17.00, lokale U105, SDU 

Har du idéer til foredrag eller studieture? 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 2017, kl. 17.00,
 lokale U105 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 vil prøve kræfter med formidling af naturvidenskab i UNF, så tøv ikke 
med at møde op! 



Alle er velkomne, UNF giver aftensmaden. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 10, skal være 
formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen (formand@odense.unf.dk). 

Generalforsamling 
UNF Odense
Tirsdag d. 14. marts 2017, kl. 18.00, lok. U105, 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 
     kontingent

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

Rundvisninger på Det  
Naturvidenskabelige Fakultet

Igen i år tilbyder UNF Odense rundvisninger på de naturvidenskabelige institutter på Syd-
dansk Universitet. Rundvisningerne varetages af studerende på de pågældende institutter 
og foregår på foredragsaftenener umiddelbart inden foredragene. Tilbuddet udbydes til 
klasser efter henvendelse fra læreren til odense@unf.dk.

Det Naturvidenskabelige Fakultets institutter
 - Biologisk Institut
 - Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF)
 - Institut for Matematik og Datalogi (IMADA)
 - Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB)

Ved henvendelse angives hvilke institutter, der er 
interesse for.
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Medlemskab
Personligt medlemskab af UNF Odense koster 75 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.	København,		 	
 Aarhus og Aalborg
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.

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 arrange-
mentet.

Tilmeldingsblanket
Udfyldes med BLOKBOGSTAVER og medbringes til foredrag

Medlemsskab koster 75 kr. 

Navn:  ____________________________________________________

Adresse:  ____________________________________________________

Postnr. og by: ____________________________________________________

Fødselsdato: ____________________________________________________

Evt. E-mail: ____________________________________________________
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09.05 Stamceller og neurodegenerative  
  sygdomme
23.02 ’Superbugs’ - konsekvens og 
  handling 
25.02 Naturama STUDIETUR!

 M A R T S

02.03 Differentialligninger
09.03 Farvekemi
16.03 Kemoterapi
23.03 Tag livet af folk 
30.03 Lægerne i Nazityskland og de   
  dødelige menneskeforsøg

 A P R I L

01.04 Hovercraft WORKSHOP!

06.04 Medicin-cocktails
20.04 HeLa: Kræften og kvinden der 
  ændrede verden
22.04 Slik WORKSHOP!

27.04 Farlig kemi i hverdagen

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Odense

www.unf.dk

 M A J

04.05 Interstellar Physics


