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VELKOMMEN TIL UNF
ODENSE
Hvorfor er pizza og
burger bare så lækkert,
selvom det er
usundt?

Hvorfor ved vi
hvordan molekyler
ser ud, når vi ikke
kan se dem?

Hvorfor går

min mobil i stykker,
så snart jeg taber den,
når nokia 3310 kunne
holde til alt?

Disse og mange andre spørgsmål findes der
en naturvidenskabelige forklaring på, som vi
vil belyse i sæson 2018/2019 i UNF Odense.
I UNF Odense sætter vi 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. 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.
På gensyn i UNF Odense.

Maria Karlsen, Formand
Ungdommens Naturvidenskablige Forening
Odense
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Kom til foredrag!
Det er nemt, ukompliceret og hyggeligt. Deltagelse i de foredrag, workshops og
studieture, 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 program og på
hjemmesiden www.odense.unf.dk. På hjemmesiden finder du desuden anvisninger til,
hvordan du finder vej til vores arrangementer.

Medlemsskabstruktur
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
arrangementer i det igangværende og næstfølgende halvår. 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 Odense. Endvidere skylder
vi 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.
WWW.UNF.DK/ODENSE
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Om
UNF
OM UNF
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense er en forening af unge frivillige,
overvejende 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.

FIND VEJ
Bil
Efter campusvej blev lukket for gennemkørsel er der nu to veje du kan komme ind til
campus fra. Hvis du kommer fra campusvej, kan du parkere på P1 eller P2, mens adgang
til de resterende parkeringspladser (P3-P9) sker via Munkebjergvej og Fioniavej ved
Forskerparken. Parkeringsplads 9 er oftest tættest på lokalerne, hvor foredragene holdes.
Parkering er gratis på alle parkeringspladser.

Bus
Rute 41, 42 og 44 kører til Syddansk Universitet fra Odense Banegård, og de stopper ved
den nye busholdeplads ved Atletikstadionet/Svømmehallen (se kort). Det er muligt at
benytte indgang H for at komme ind på Universitet. Busholdepladsen og vejen til indgang
H er på kortet markeret med gul. De lokaler vi oftest bruger er
markeret med blå.
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BLIV
INGENIØRSTUDERENDE
FOR EN DAG
Du følger en af vores ingeniørstuderende
gennem en hel dag og deltager i undervisning
og i projektarbejde. Du får en rundvisning på
Det Tekniske Fakultet, ser laboratorier og andre
af vores spændende, innovative faciliteter.
Dagen giver dig et indblik i, hvordan det er at
læse til ingeniør, og du får mulighed for at
spørge vores ingeniørstuderende om alt - lige
fra det faglige til det sociale. Vores studievejleder står også til rådighed på dagen.
Mere information og tilmelding:
www.sdu.dk/tek/studerendeforendag
Find vores forskellige ingeniøruddannelser på:
www.sdu.dk/ing
Kontakt:
Tlf. 6550 7444 eller brobygning@tek.sdu.dk

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Etik i Sundhedsvæsnet
AUD. U46, SDU
TORSDAG KL. 19

6

ved Thomas Ploug & Thomas Birk
Professor, AAU & Praktiserende læge og formand for Patientdataforeningen

SEP

Etiske overvejelser om anvendelsen af patienters data til
andet end behandling
Etik i sundhedsvidenskab omfatter flere
forskellige emner, og ikke kun de etiske
aspekter og udfordringer i behandlingen
af patienter. Vores sundhedsdata bliver i
stigende grad katalogiseret og kategoriseret
i store digitale databaser. Disse databaser
er en enorm ressource for offentlige
forskningsenheders undersøgelser af
sygdomme i befolkningen, private firmaer
også har interesse for disse stærkt
personfølsomme oplysninger, men hvor skal
grænsen gå? Hvordan kan man begrænse
spredningen af disse oplysninger så de ikke
ender hos en person eller et firma, som vil
misbruge dem? Skal det være muligt for

6
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private medicinalfirmaer at få adgang til
disse data, og skal de berørte patienter have
dette at vide eller give deres accept? Skal
patienters oplysninger kunne bruges til alle
former for godkendt forskning, eller skal
patienten selv kunne udvælge den forskning,
som man ønsker at ens data skal indgå i?
Dette foredrag vil beskrive og diskutere nogle
af de etiske dilemmaer, som sundhedsvæsnet
står overfor lige nu.

Endnu en sæson begynder. Om du er
ny eller gammel, kender til UNF eller ej,
så er dette en mulighed for, at lære nye
mennesker at kende.
UNF Odense vil gerne være værter for
en brætspilsaften med pizza, chips, slik
og sodavand.
Arrangementet ligger før, under og efter
vores sæsonopstart, så man bestemmer
selv, om man vil spille hele aftenen, gå
når foredraget begynder, eller se foredraget om ”Etik i sundhedsvæsenet”.
Vi medbringer selvfølgelig nogle brætspil, men hvis der er nogle spil, som
du vil være sikker på, at kunne spille
på aftenen, kan du selv tage dem med.
mange mange flere.
Selvom du ikke er vandt til at spille
brætspil, skal vi nok finde et spil, hvor
du kan være med.
Don’t be afraid!
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Velkommen til
UNF

SEP

TORSDAG, KL. 17
AUD. U105, SDU
KRÆVER TILMELDING!

Funktion og naturværdi
Foredrag
v/ lektor Sara Egemose

11

Regnvandsbassiner
TIRSDAG KL. 19
AUD. U46, SDU

SEP

De ligger langs vejene og rundt omkring i
byerne. De fleste kender de små kunstige
søer, men hvad er egentlig deres funktion,
og hvorfor ser de ud, som de gør? Hvorfor og
hvordan beskytter de vores vandløb og søer?
De senere års mere hyppige og intense
nedbørsmønstre medfører et endnu større
behov for regnvandsbassiner og udvikling
indenfor teknologier til rensning af det
afstrømmende regnvand. Men udover
deres praktiske funktion, så ligner mange
regnvandsbassiner små naturlige vandhuller
og bidrager til at skabe ny bynatur og
rekreative blå og grønne byrum.
WWW.UNF.DK/ODENSE
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Synlige og usynlige mutanter
Foredrag
v/ forsker Lasse Folkersen
Institut for biologisk psykiatri

13

Mutanter
iblandt os

SEP

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Dit DNA er den plantegning, der beskriver
hvem lige præcis du er. DNA-koden
indeholder alle de små medfødte variationer
og mutationer som i sidste ende betyder
rigtigt meget for, hvem vi egentlig er. DNAkoden kan vi i dag aflæse, endda relativt
billigt. På den måde kan vi lære en masse
om os selv, Siger fortalerne. Der er også dem,
der er skeptiske; kan man i virkeligheden
overhovedet få noget ud af det der DNA?
Svaret på de spørgsmål indeholder mange
aspekter og nuancer. Både hvad man kan
bruge DNA tests til nu - og hvad man kan
bruge dem til i nær fremtid.

Foredrag
v/ lektor Alexander N. Zelikin, AU

20
Polymer
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

8
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SEP

As centuries pass, technology is progressing
faster and radical new opportunities come
around more often. Arguably the single
most important determinant of success
of this development is the new materials
used for everything in our daily lives, from
insulated windows to mobile phones and
light-wear fleece jackets. Many of these
materials are based on polymers. Polymer
science is less than 100 years old and thus
much younger than the science of clays or
metals. In synthetic polymers we now have
an incredibly diverse arsenal of tools and
oppertunities. During this lecture, I will
present some natural polymers and how
these inspired scientists to make synthetic
polymers, and give examples of polymeric
materials that illustrate their unique abilities.

Overvejer du en
naturvidenskabelig uddannelse?

Kom til
Åbent Hus (24.02.18)
- Hør om uddannelserne
- Snak med studerende
- Få indblik i forskningen
- Se faciliteterne
- Mærk stemningen på SDU
W W W. S D U. D K / A A B E N T H U S

Bliv studerende
for en dag (hele året)
- En studerende tager imod
dig, og du følger den
studerende hele dagen
- Oplev studiemiljøet
- Snak med studerende
- Vær med til undervisningen
W W W. S D U. D K / S T U D E R E N D E F O R E N D A G
WWW.UNF.DK/ODENSE
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Foredrag
v/ psykiater Bodil Andersen, Kognitiv Center
Fyn

Fobier er ret hyppigt forekommende. 2% af
os er ramt på en måde, så det hæmmer os
dagligt. Der er beskrevet over 300 forskellige
fobier, men jeg vil i foredraget kun komme
ind på de almindeligste. Jeg vil fortælle om
biologien bag ved fobierne, hvorfor de opstår,
hvilke typer fobier, vi hyppigst støder på, og
hvad kan man gøre ved dem. En speciel fobi,
som mange af os lider af, er social fobi –
angst for hvad andre tænker og mener om en
selv. Den vil få særlig opmærksomhed. Jeg vil
gennemgå nogle af de psykologiske teknikker, man anvender i behandling af fobier, og
tilhørerne vil få mulighed for at arbejde med
egne fobier (men det er selvfølgelig frivilligt)

27
SEP

Fobiske tilstande
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ adjunkt Henrik Skov Midtiby, SDU

4

Differentialligninger
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU
10
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OKT

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 og hvordan de er
opstillet, samt hvad deres løsninger fortæller
om verden omkring os.

SRP-aften
AUD. U46, SDU
TIRSDAG KL. 19

2

V/Projektleder og informationsspecialist Louise Mazanti, Syddansk Universitetsbibliotek

OKT

Bliv klogere på din studieretningsopgave
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
en bred vifte af naturvidenskabelige og
relaterede fag herunder biomedicin, farmaci,
og teknologi, 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. Du har
også mulighed for at snakke med et team
fra Unge Forskere. Unge Forskere er en
konkurrence, hvor du har mulighed for at
udfolde dit eget talent, og det vil være oplagt
at bruge din SRP, som udgangspunktet for
et projekt i Unge Forskere konkurrencen.
Vi håber, at du føler dig styrket og parat
til at skrive dit studieretningsprojekt, når
arrangementet slutter ved 21-tiden.
WWW.UNF.DK/ODENSE
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And the Enigma Machine
Foredrag
v/ Dr James Grime, University of Cambridge

10

Alan Turing

OKT

ONSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU
NB: FOREDRAGET HOLDES PÅ
ENGELSK

Alan Turing was one of our great 20th
century mathematicians, and pioneer of
computer science. However, he may be best
remembered as one of the leading code
breakers of Bletchley Park during World
War II. It was Turing’s brilliant insights
and mathematical mind that helped break
Enigma, the apparently unbreakable code
used by the German military. We present a
history of both Alan Turing and the Enigma,
leading up to this fascinating battle of
man against machine - including a full
demonstration of an original WWII Enigma
Machine!

Foredrag
v/ lektor Michael Petersen, SDU

11

Spektroskopi
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

12
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OKT

NMR-spektroskopi er en analyseteknik,
der kan bruges i en lang række forskellige
sammenhænge - lige fra at identificere
små organiske molekyler til at bestemme
den præcise 3-dimensionelle struktur af
biologiske molekyler såsom DNA og proteiner.
Jeg vil i foredraget starte med at fortælle om
den fysiske baggrund for NMR-spektroskopi
og dernæst fortælle, hvordan man kan optage
og fortolke 1D NMR-spektre. Dernæst vil jeg
introducere 2D NMR og vise, hvordan jeg har
brugt NMR-spektroskopi i min forskning i
studier af LNA (locked nucleic acid), som er
en kunstig byggesten i DNA. LNA blev første
gang syntetiseret på Syddansk Universitet i
1997, og DNA med LNA som byggesten er i
kliniske tests som potentielle lægemidler.

Foredrag
v/ Rikke Jakobsen
sekr. leder Cannabis Danmark

Cannabis som et medicinsk redskab - Hvad
er cannabis, cannabinoider og terpener?
- Hvorfor er de forskellige cannabinoider
og terpener et godt medicinsk redskab og
hvorfor i kombinationer?
- Forskning i cannabis
- Lovgivningen i forhold til cannabis
- Bivirkninger, interaktioner etc. når man er
syg
- Det illegale marked
- Hvad er Cannabis Danmarks formål og mål
- Og jeres spørgsmål naturligvis.

25
OKT

Medicinsk
cannabis
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Muligheder og udfordringer
Foredrag
v/ Ph.D. Kasper M. Paasch, SDU

30
OKT

Solcelleteknologi
TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

I foredraget vil Kasper M. Paasch give en
generel orientering om solcelleanlæg, deres
opbygning, tekniske funktion, betydning af
skygger samt specielle forhold ved store
anlæg (>100 kw). Herunder en diskussion
af fordele/ulemper ved hhv. string- og
central-inverter konceptet. Vi vil gennemgå
funktionsprincipperne for anlæg samt dykke
med i mulighederne i en branche i stærk
udvikling samt se på helt nye generationer af
solceller.

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Foredrag
v/ Professor og overlæge Jens Kjeldsen, SDU

Crohns sygdom (CD) og colitis ulcerosa
(UC) tilhører gruppen af kroniske
inflammatoriske tarmsygdomme (IBD).
Årsagen til sygdommene er ukendt, men
opstår i et samspil mellem tarmkanalens
bakterieflora og slimhindens immunforsvar
hos genetisk disponerede individer. IBD er
en livslang sygdom, som hyppigst debuterer
i 20-30 årsalderen. Trods mange fællestræk
adskiller CD og UC sig i kraft af forskellig
genetisk disposition, risikofaktorer samt
kliniske, endoskopiske og histologiske
karakteristika. Disse forskelle vil fremhæves
i foredraget, og dertil vil de forskellige
behandlingsmuligheder - medicinsk eller
kirurgisk - blive præsenteret og beskrevet.

1

NOV

De inflamatoriske
Tarmsygdomme
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Det kemiske vindue til fortiden
Foredrag
v/ Lilian Skytte, SDU

8

Arkæometri
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

14
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NOV

Arkæologerne finder hvert år mange
fortidslevn, der ved en undersøgelse baseret
på form, farve og andre fysiske karakteristika
kan fortælle os om en verden, der ligger
hundrede år tilbage i tiden. En verden, der
bliver mere detaljeret og set i et klarere
lys, når vi bringer kemien på bane i form af
arkæometri.
Arkæometri gør os i stand til at fortælle
mere om den enkelte arkæologiske genstand,
uanset hvad det er. Der er er mere til
arkæometrien end datering med f.x C-14.
Foredraget vil præsentere nogle af de
teknikker, der benyttes af arkæologerne i
felten og forskeren i laboratoriet.

Foredrag
v/ lektor David Kyed, SDU

Gennem tiderne har vi gentagne gange
udvidet vores talbegreb, med det formål
at kunne løse ligninger af en mere og
mere kompliceret natur. Den sidste af disse
udvidelser startede i 1500-tallet, med
baggrund i ligningen x2=-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.

13

Komplekse tal

NOV

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Professor Merete Nordentoft

Når et ungt menneske rammes af psykose,
har det konsekvenser for hele familien.
De psykotiske symptomer kan være
uforståelige og skræmmende. I foredraget
vil det blive gennemgået, hvad psykotiske
symptomer er og hvad man ved om årsager
og behandlingsmuligheder. Foredragsholder,
professor Merete Nordentoft har mange
års erfaring med psykiatrisk forskning og
behandling af unge mennesker med psykose.

15

NOV

Når sindet mister
kontrollen
TORSDAG KL. 19
AUD. U46, SDU

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Foredrag
v/ forsker Lasse Folkersen
Institut for biologisk psykiatri

22
NOV

Personlig medicin
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Ideen, om at hvert individs sundhedsproblem
har unikke egenskaber og kræver
”skræddersyet behandling”, er lige så gammel
som den medicinske profession selv. Men i de
seneste år fremhæves personlig medicin som
en strategi til individualiseret forebyggelse,
som bygger på genetisk information. I
foredraget ser jeg nærmere på forholdet
mellem forventninger og eksisterende
evidens for, at det kan lykkes at realisere
visionen. Samtidig lægger foredraget
op til diskussion af etiske spørgsmål
omkring personlig medicin og genetisk
risikoprofilering.

Foredrag
v/ professor Andreas Schramm

Bakterier er overalt, i luft, jord og vand, i
alle dyr, og i og på os. Masser af bakterier.
Faktisk er der lige så mange bakterieceller
i vores krop som menneskeceller. Men
alligevel gør de os ikke syge. Tværtimod!
Langt de fleste lever i fredelig symbiose
med os; de beskytter vores hud, fordøjer
vores mad, styrer vores humør, og sørger for,
at vores immunforsvar ikke angriber os selv,
men er klar, når de virkelig slemme drenge
kommer: sygdomsfremkaldende bakterier!
Andreas Schramm (Aarhus Universitet) har
historierne om bakterier i og omkring os,
både de gode, de onde og de grusomme; og
hvordan den aktuelle forskning afslører deres
hemmeligheder.
16
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27

NOV

Virkeligheden er
klam
TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Nyborg destilleri
PARKERINGSPLADSEN VED
SVØMMEHALLEN, SDU
LØRDAG KL. 15.30

17

Arrangementet kræver egenbetaling på 75 kr
pr. person og medlemskab af UNF

NOV

Hvordan skaber man smagsnuancer i whisky, gin, rom og
snaps?
På Nyborg Destilleri laver de både whisky,
rom, gin, snaps/akvavit og brændevin på fynsk
frugt – og de stopper ikke der. Trangen til at
skabe og lysten til at gå nye veje betyder, at
de hele tiden har noget nyt i gære.
Kærligheden til Skotland og skotsk whisky
er en stor inspirationskilde for dem, og
de skaber deres eget eventyr. Det gælder
whisky, såvel som de andre typer spiritus, de
producerer.
På vores rundvisning rundt i destilleriet,
skal vi høre om hvordan de destilerer
de forskellige typer af spiritus, og hvilke
forskelle i destilleringsprocessen der giver
whisky, gin, rom og snaps deres smag.

Destilleriet ligger i nogle gamle
togvognsværksteder, som efter 2011 blev
omdannet til destilleri
Efter rundvisningen vil der være en smagning,
så vi kan se om teorien stemmer overens med
praksis.
Vi mødes ved SDU og tager fælles en bus ud
til destilleriet, hvor rundvisningen starter kl
16.30. Efter rundvisning og smagning kører
bussen os tilbage til universitetet, så folk ikke
skal være bange for at smage på varerne.

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Foredrag
v/ professor Henrik Kragh Sørensen, KU

29
NOV

Videnskabsteori

Naturvidenskaben er et bredt område, der
undersøger og opbygger teorier om alt lige
fra den mindste partikel til den fjerneste
ende af universet. Forskere er fælles i troen
på at resultater skal afprøves gennem
observationer og eksperimenter. Men hvornår
er man sikker på et resultat? og hvornår er et
bevis egentlig bevist. Dette er spørgsmål som
det er vigtigt at stille sig selv i opbygningen
og vurderingen af forskning.

TORSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU

Foredrag
v/ ph.D Hans Dybkjær, SDU

Grundlæggende er origami et hvidt kvadrat
af papir, og fingrene der folder. Men det er
også meget andet.
Oru 折 betyder foldning og henviser til hvad
som helst der foldes eller har led. Kami り紙
betyder papir, men principperne begrænser
sig ikke hertil.
Foredraget handler om origamimatematik
og -konstruktioner. Vi skal også selv folde
magiske ringe fra hyperbolske paraboloider
og halvfaldne engle.
Hans Dybkjær (1961) er ph.d. i datalogi og
arbejder som softwareudvikler. I dag designer
han origami, holder workshops og foredrag
og skriver artikler om origami.
18
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Origami
der vil noget
TORSDAG KL. 19
AUD. U46, SDU

DEC

Svigermord
AUD. U45, SDU
TORSDAG KL. 19

13

V/læge Simone Møllebæk og retskemiker Martin Worm-Leonhard

DEC

Hyggemord ved juletid
Julen er på vej, svigerfamilien ligeså, og
hvordan sikrer man sig så at julefreden
kan sænke sig? Vi må af med svigermor!
Heldigvis er aftenens foredragsholdere
henholdsvis læge og kemiker, så mon ikke
de tilsammen kan finde en kreativ og diskret
måde at sikre sig at svigermor har spist sin
sidste juleand?

sådan et svigermord, så de vil naturligvis
også diskutere hvad der kan gå galt,
og hvordan man opdager og behandler
forgiftningstilfælde i virkeligheden.

Husk ikke at lade din kaffe stå hen uden
opsyn, men mød op til en morderisk hyggelig
aften i forgiftningernes tegn.

I aftenens foredrag vil foredragsholderne
på skift forsøge at slå en svigermor ihjel,
mens den anden vil forsøge at behandle det
stakkels offer, eller i det mindste opklare
hvad der er sket.

Desværre er det jo ikke altid så let som det
ser ud i bøger og film at slippe afsted med

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Foredrag
v/ lektor Susanne Carlson, SDU

22
JAN

Mobiltelefonens
udvikling
TIRSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU

Historien om mobiltelefonen er en
fortælling om et teknologisystem, der
har haft overraskende og omfattende
samfundsmæssige virkninger.
Teknologihistorikere beskriver almindeligvis
tre store industrielle revolutioner, hvor
produktionssystemet har gennemgået
gennemgribende og hastige forandringer. Den
første bestod af introduktion af maskiner;
den anden indledtes med dampkraftens
indførelse og den tredje var fremvæksten
af IT. Mobiltelefonen er i dag udbredt i alle
lande og kulturer. Hvad kommer det til at
betyde for dig? Hvad er 2G; 3G; 4G og 5G? De
senere års udvikling af mobiltelefonien er –
navnlig i de udviklede lande snævert knyttet
sammen med Internettet, men vi fokuserer
her på mobiltelefonen.

Foredrag
v/ Professor Helle Johannesen, SDU

Naturmedicin – urtemedicin –
naturlægemidler - kosttilskud – lægemidler…
I dette oplæg gøres rede for hvad, der
er hvad, og hvordan lovgivningen på
området er udformet. Desuden fortælles
om naturmedicin gennem historien, og
om hvor stort forbruget af kosttilskud og
naturlægemidler er i dagens Danmark.
Hvad viser forskningen om hvad folk
bruger dem imod og hvorfor valget falder
på naturlægemidler og kosttilskud?
Oplægsholderen har beskæftiget sig med
forskning vedrørende naturlægemidler og
andre alternative behandlingsformer gennem
de sidste 30 år, og har blandt andet deltaget i
to EU-projekter på området.
20
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JAN

Naturlægemidler
TORSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU

26 INGENIØRUDDANNELSER
PÅ SDU
Bliv ingeniør og vær problemknuseren, der
udvikler fremtidens teknologiske løsninger.
Vælg en uddannelse, der giver dig alsidige og
spændende karrieremuligheder.

DIPLOMINGENIØR (3½ år)

• Bygningsteknik
• Electronics
• Elektrisk Energiteknologi
(Stærkstrømsteknologi)
• Elektronik
• Global Management and Manufacturing
• Integreret Design
• Kemi- og Bioteknologi
• Maskinteknik
• Mechatronics
• Produktion
• Robotteknologi
• Softwareteknologi

CIVILINGENIØR (5 år)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electronics
Energiteknologi
Fysik og Teknologi
Innovation and Business
Kemi og Bioteknologi
Konstruktionsteknik
Lærings- og Oplevelsesteknologi
Mechatronics
Miljøteknologi
Operations Management
Product Development and Innovation
Robotteknologi
Software Engineering
Velfærdsteknologi

Læs mere om uddannelserne på:

WWW.SDU.DK/ING
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SCIENCECAMPS
2019
Hvorfor fryser
varmt vand hurtigere
end koldt vand?

Hvordan
udregner man pi
med 100 cifre?

Hvordan laver
man en app til at finde
de bedste restauranter
i nærheden?

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.
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

22
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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.
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.

2019
Det koster kun

500 kr.
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Hvad sker der med kroppen når
man træner?
Foredrag
v/ Professor Per Aagaard, SDU

24
Idrætsfysiologi

JAN

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Idræt kan på mange måder betragtes
som et eksperimentelt laboratorium, hvor
man anvender metoder og resultater fra
videnskaben. Foredraget vil beskrive hvordan
forskning i muskulaturens fysiologi og
nervesystemets funktion, igennem de seneste
10 år, har bidraget til at forbedre præstation
og træningsmetoder indenfor idrætten. Disse
resultater har gjort det muligt, at designe
optimal træning af nervesystem, muskulatur
og kredsløb, til forbedring af maksimal
muskelstyrke og udholdenhedspræstation.
Endvidere beskrives hvordan idrætsskader
forebygges.

Foredrag
v/ Professor Poul Bjerregaard, SDU

De metaller, der især udgør eller har udgjort
problemer med hensyn til human sundhed,
er kviksølv, bly og cadmium. I foredraget
vil der blive gjort rede for, hvordan vi og
naturen udsættes for disse metaller og
hvilke skadevirkninger udsættelsen har hos
mennesker – og i nogle tilfælde også hos
dyr i naturen. De tiltag, der er gennemført
for at mindske befolkningens udsættelse for
metallerne, vil også blive gennemgået.

31
Tungmetaller
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

24
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JAN

Escaperoom
AUD. U45, SDU
TIRSDAG KL. 19

29

V/nørderne Maria Lyngby Karlsen og Henrik
Dyrberg Egemose

JAN

Hjernegymnastik for dig og alle dine venner.
Escape rooms springer frem over alt for
tiden. Det er blevet lidt af en dille, hvis
man kan sige det sådan. Der er dog stor
forskel på escaperooms. Det klart letteste er
udelukkende at bruge hængelåse med koder,
da de er lette at lave spor til. Samtidigt kan
man sikre, at sporene bliver fundet i den
”rigtige” rækkefølge, så man ikke kan springe
trin over. Denne måde beror på evnen til
at tænke logisk, og analysere rummet, men
heller ikke mere end det.

en nødvendighed for at kunne løse rummet.
Rummet vil ikke blive en gåde man skal løse
i kronologisk rækkefølge, da naturvidenskab
oftest ikke foregår kronologisk. Man møder
ofte blindgyder, som først senere viser sig at
være store motorveje.
Hvis dette lyder som et escaperoom I kunne
tænke jer at prøve, er det bare med at melde
jer til.

UNF Odense laver derfor deres eget escape
room i år, hvor naturvidenskabelig viden og
tankegang kan være en stor hjælp, dog ikke
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Foredrag
v/ Professor Martin S. Sloth

Hvordan opstod universet i big bang, og var
der noget før big bang? Det lyder måske
som vilde og abstrakte sprøgsmål, men hvad
ved vi faktisk, hvad ved vi ikke, og hvorfor
er det værd at vide mere? I dette foredrag
vil jeg forsøge at besvare disse spørgsmål
og også forklare de tre hovedteorier for,
hvad vi mener, der var før big bang. Jeg vil
også komme med en personlig vinkel og
forklare, hvorfor min egen teori (curvaton
mekanismen) for oprindelsen af alt stof og
struktur i universet forsætter med at være
konsistent med de nyeste observationer og
komme ind på vores nye paradigme for, hvad
den simplest mulige teori for mørkt stof er
(Planckian Interacting Massive Particles as
Dark Matter).
(Image credit: Wikipedia)

7

Universets
begyndelse

FEB

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Ph.D.tvv Bent Lindow, KU

21
FEB

Fortidens havkrybdyr
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

26
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I Jordens Middelalder, for mellem 250 og
66 millioner år siden, vendte en række
landlevende krybdyr tilbage til havet:
hvaløgler, svaneøgler, havkrokodiller,
havskildpadder og mosasaurer. Tilpasningen
til et liv i saltvand medførte omfattende
evolutionære ændringer i anatomi og
fysiologi i de forskellige grupper. Hvaløgler
og mosasaurer udviklede sig endda til
enorme kæmper, der i størrelse kunne måle
sig med de største nutidige hvaler. Foredraget
handler om de mest succesfulde grupper
blandt fortidens havkrybdyr, og den nyeste
palæontologiske viden om deres anatomiske
og fysiske tilpasninger til at leve i havet.

Den blå planet
PARKERINGSPLADSEN VED
SVØMMEHALLEN, SDU
LØRDAG KL. 10

23

Arrangementet kræver egenbetaling på 100 kr
pr. person og medlemskab af UNF

FEB

En grupperundvisning bag facaden er det overraskende og
personlige akvariebesøg. Så dybdegående, at man snapper
efter vejret.
Den Blå Planet er Nordeuropas mest
moderne og spektakulære akvarium. På
Øresundskysten ligger akvariet og glimter i
solen som et fossil fra fremtiden. Kom med
bag akvarieruden, ned i kælderen, gennem
teknikgange og ud på foderbroerne. En
hjemmevant fortæller vil guide jer gennem
den labyrintiske vandverden, hvor unger og
nye arter lever deres liv i kulisserne.

Vi mødes på parkeringspladsen kl 10 og
kører i bus til Den Blå Planet. Der vil det
være muligt at gå rundt på egen hånd lidt
indtil vi skal have vores rundvisning. Efter
rundvisningen vil der igen være mulighed for
at gå rundt på egen hånd.
Når centeret lukker kører vi tilbage til Odense
igen.

Udstillingen alene fylder 5000 m2 – men
bag akvarierne har teknikgange og
karantænebassiner samme dimensioner, og
det almindelige besøg afslører således kun
halvdelen af Den Blå Planets sunkne skatte.
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Foredrag
v/ Senior data scientist Phillip Roland Jarnhus

Maskinerne omkring os bliver smartere og
smartere. Alexa og Siri kan købe ind, skrive
beskeder og finde vej for os bare vi taler
til dem. Biler er begyndt selv at køre og
computere kan efterhånden slå mennesker
i alle computer- og brætspil. Men hvordan
lærer computere alle de her ting? I løbet
af foredraget kigger vi ind bag facaden og
dykker ned i de teknologier, der gør det
muligt for computere at lære. Vi kigger
på chatbots, finder katte i billeder og ser
hvordan en computer lærer at spille Mario.
Endelig slutter vi af med at diskutere, om
mennesket virkelig har en fremtid i en verden
af intelligente maskiner.

28
FEB

Når maskiner
bliver intelligente
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Anvendelser i kemi og
lægemiddelvidenskab
Foredrag
v/ Lektor Stefan Vogel, SDU

7

MAR

Lipid-nanopartikler
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

28
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nanopartikler og deres brug inden for
lægemiddel videnskab er inden for kort
tid blevet en større ting. der har været
en udvikling inden for emnet så selv
fremstillingen af medicin. ved hjælp af
DNA og der forskes nu i hvordan denne kan
blive brugt i behandlingen af forskellige
sygdomme

Slik
AUD. U30, SDU
LØRDAG KL. 13

2

V/nørderne Maria Lyngby Karlsen og Henrik
Dyrberg Egemose

MAR

Kom og lav dit eget slik
Det er fredag aften. Der kommer Disney
Sjov og der skal hygges, så selvfølgelig skal
der også spises lidt slik. Hvad enten dette
scenarie er noget du kan nikke genkendende
til eller ej, så ligger der stadig en masse
spændende kemi bag ved lækkerierne.

Oven i al sukkerkemien lærer du også lidt om
hvad tilsætningsstoffer er, og om hvorfor det
er i så meget mad - bl.a. slik - Måske det ikke
er så slemt endda?

Både lakrids, vingummi, bolsjer og karamel
fremstilles med kendskab til de kemiske
processer der ligger bag. På denne workshop
kan du høre lidt om, hvad sukker er og
hvordan man laver slik, samtidig med at du
selv kommer til at lege med det. Vi skal både
lave bolsjer og vingummier samt lege med
aramel så hvad end din søde tand er til, skal
du nok få lidt lækkert med hjem.
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Artemisia annua, planten der er
kilden til antimalariamidler... og
andre lovende bioaktiviteter.
Foredrag
v/ lektor Xavier Frette, SDU

14

Artemisin

MAR

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Malaria er en af de mest alvorlige og
udbredte tropiske sygdomme. En sygdom,
som hvert år er skyld i flere dødsfald.
Derfor er malaria på hastig fremmarch, og
malaria udgør i dag et af verdens største
samfundsmæssige og sundhedsmæssige
problemer. Fra kinesisk bynke (Artemisia
annua) udvindes et naturstof, artemisinin,
som indtil videre er kilden til de meste
effektive lægemidler mod sygdommen.
Foredraget vil fokusere på artemisinin som
lægemiddel mod malaria.

Foredrag
v/PhD-studerende Nicky Cordua Mattsson,
SDU

Taber du også altid i Monopoly? Fortvivl ikke
længere, efter dette foredrag, vil det være dig,
som vinder!
Lineær algebra er et fundamentalt værktøj
inden for matematikken og bliver brugt
dagligt af alt fra matematikere til fysikere og
ingeniører. Lineær algebra introducerer nye
begreber som matricer, som er en udvidelse
af vektorer og rum. Denne teori vil vi sammen
udvikle efterhånden som vi får brug for den
for at kunne analysere Monopoly.

30
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Lineær algebra
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

MAR

Foredrag
v/ optometrist Bo Lauenberg, Danmarks
optikerforening’s uddannelsesudvalg og Cand.
Scient Pippi Groving, UNF

Øjet er vores vindue til omverdenen. Vi ser
fjernsyn, læser, sender selfies til hinanden og
ser vores venner i øjnene. Men omfanget af
nærsynethed der breder sig med stor hast.
Den eksplosive udbredelse af smartphones
ændrer vores synsadfærd, og det har
betydning for dem der bliver nærsynet i
fremtiden. Bo Lauenborg fra Kontaktlinse
Instituttet vil tage jer med på en rejse i det
optiske univers. og fortælle om hvordan
vi arbejder på at forebyggelse og bremse
udviklingen af synsproblemer med optiske
glas, kontaktlinser eller med øjendråber.

28
Øjne, briller og
linser

MAR

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

I vores miljø og arbejdsmiljø
Foredrag
v/ professor Lisbeth E. Knudsen, DSTF

4

APR

Giftige og farlige
stoffer
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Toksikologi er læren om stoffers farlige
egenskaber. Idag anvender vi toksikologiske
metoder, til at forudsige om nye lægemidler
og andre stoffer i hverdagslivet er sikre for
forbrugerne. Traditionelt er forsøg med dyr
anvendt, mest mus og rotter ,men i nogle
tilfælde også katte, hunde og endog aber. Der
er forskel på arter, og i dag prøver vi at nå så
langt som muligt med dyrefri metoder, hvor
organer fra mennesker (feks moderkager, der
normalt bortkastes) eller celler fra mennesker
kan give gode forudsigelser af stoffers
farlighed
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Og hvorfor tjener de så meget?

Foredrag
v/ en repræsentant fra Top Danmark

9

Hvad laver en
aktuar?

APR

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU

Når vi betaler vores forsikringer, ligger der
meget matematisk arbejde bagved, som vi
ikke ser – det er her aktuaren sidder og ved
hjælp af matematiske værktøjer og modeller
forstå hvordan virkeligheden kan udvikle sig i
folks fremtidige liv, således deres forsikringer
dækker dem i situationer med evt.
personulykker, arbejdsskader etc. Få et kig
bag scenetæppet når vi fortæller om hvordan
det hele fungerer. Hvad laver en aktuar?
Hvordan kan man lave risikovurderinger? Og
hvorfor får aktuarer så høj en løn i forhold
til andre nyuddannede? Disse spørgsmål vil
blive besvaret denne aften.

Foredrag
v/Postdoc Mathias Porsmose Clausen, SDU

Maden er en livsnødvendig del af vores
hverdag. Men hvorfor har vi lyst til noget
mad mere end noget andet? Madens
kemiske sammensætning og fysiske struktur
i duft, smag og mundfølelse, har betydning
for vores smagsoplevelse. Jeg vil komme
ind på, 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 jeg, hvordan
smagsoplevelser og tilberedningsmetoder
kan have deres forklaring i grundlæggende
naturvidenskabelige fænomener.
32
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APR

Hvad gør maden
lækker?
TORSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU

Foredrag
v/ Lektor Jacob Aae Mikkelsen, SDU

23
APR

Off the grid
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Vi vil kigge på hvordan internettet virker og
se i de forskellige komponenter, hvilke spor
man kan risikere at efterlade.
Slutteligt vil vi diskutere hvilke
forholdsregler man skal tage, hvis man vil
være helt ”Off the grid”.

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

KVA

”Off the Grid” refererer typisk til en livsstil
uden afhængighed af moderne infrastruktur
som strøm og lignende. I dette foredrag ser
vi mere på de digitale fodspor vi efterlader
os på internettet. Hvad de kan bruges til og
hvordan vi kan forsøge at undgå det?
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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 studerende.
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
WWW.UNF.DK/ODENSE
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Lav din egen
rubiks terning
AUD. U105, SDU
LØRDAG KL. 13

27

V/nørderne Maria Lyngby Karlsen, Natasja
Find Jørgensen og Henrik Dyrberg Egemose

APR

Ud af terninger og magneter
Vidste du at Rubiks-terningen (eller
professor-terningen, som den også kaldes) er
det mest solgte stykke legetøj nogensinde?
Hvor mange af de over 350 millioner
terninger, der er blev løst efter de er blevet
blandet, er stadigvæk uvist, men d. 27. april
kan du lave din egen!

Varighed: Ca. 3 timer. Der vil være muligheder
for både at gå tidligere eller blive endnu
længere. Du vil bruge meget tid på at sidde
med terningen i hånden selv. Dog vil vi være
flere arrangører tilstede, der kan løse rubiksterninger, hvis I har brug for hjælp til at
bygge terningen, eller til at løse en terning.

8! * 37 * (12!/2) * 2^11 = 43 252 003 274 489
856 000 mulige kombinationer findes der
af terningen. Dette skal dog ikke sætte en
stopper for at løse den rodede terning.

Niveau: Begynder, let øvet eller øvet der vil
lave sin egen.

Workshoppen vil primært bestå af at lave
sin egen 3x3x3 rubiks-terning ud af normale
terninger, magneter og superlim. Der vil dog
også blive mulighed for at prøve kræfter med
almindelige 3x3x3-terninger, samt med mere
komplicerede terninger fx en 7x7x7-terning
og en pyramideformet terning.
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Arrangementet er åbent for alle, dog kræver
det en hvis mængde tålmodighed at bygge
en rubiks-terning, da tungen skal holdes lige
i munden, for ikke at lave fejl. Duk op alene
eller tag din ven, bror, mormor, datter eller
en anden under armen når du kommer til
arrangementet.
Medbring gerne egen Rubiks terning, ellers
kan du låne en på dagen.

Foredrag
v/ stærkstrømsingeniør Nicolas Weikop, P.A.P.

25
Elforsyning

APR

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Elektricitet er blevet en af hjørnestenene
i det moderne samfund i både hjemmet
og industrien. I den forbindelse står små
isolerede elforsyningsnetværk overfor
nogle særlige udfordringer for at kunne
levere strøm med høj pålidelighed.
Stærkstrømsingeniør Nicolas Weikop vil,
efter en gennemgang af generelle principper
i elforsyning, forklare om de udfordringer
det færøske elnet står over for, specielt når
de har en målsætning om at levere 100 %
vedvarende energi i 2030.

Og andre lyde i vand
Foredrag
v/ Lektor Magnus Wahlberg, SDU

2

Sildeprutter
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

MAJ

Viden om lyde under vandet kan have store
konsekvenser: i 1980erne jagtede svenskerne ubåde stort set alle steder i den svenske
skærgård. Det viste sig senere, at det som
de mest havde jagtet var – sild der pruttede.
Siden da har man næsten aldrig jagtet ubåde
længere i Sverige.
Magnus Wahlberg, har 25 års erfaring med
studier af, hvordan dyr lyder under vandoverfladen. Han har optaget kaskelotter ved Azorene, blåhvaler ved Island, marsvin og sæler
i de danske farvande og sild i den svenske
skærgård. Han er daglig leder og lektor ved
Marinbiologisk Forskningscenter ved Syddansk Universitet i Kerteminde.
WWW.UNF.DK/ODENSE
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Sprængstoffer og
fyrværkeri
AUD. U55, SDU
TORSDAG KL. 19

V/Sikkerhedsleder Peter Hald, AU

9

APR

Hvordan virker sprængstoffer og hvad giver de forskellige
farver i fyrværkeri?
169 Kemiske eksperimenter… Gør endeligt
det her derhjemme! Naturvidenskaben har
en lang tradition for demonstrationsforsøg.
I stedet for bare at tale om tingene, kan
vi vise dem og eksperimentere med dem.
Foredraget handler om demonstrationsforsøg,
og der er selvfølgelig masser af praktiske
eksempler undervejs, som du også selv
vil kunne lave derhjemme. Der er kemi
overalt, og du behøver ikke et fuldt udstyret
kemisk laboratorium for at kunne lave sjove,
tankevækkende og lærerige forsøg. Glæd dig
til ”Fyrtøjet”, ”Den varme drypsten”, ”Voltakanonen” og mange andre.
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Peter Hald er sikkerhedsleder på Institut
for Kemi og laboratorieleder på Center for
Materialekrystallografi. Han var med til
at starte Kemishow i 1998 og har udgivet
bøgerne ”Showkemi” (2005) og ”169 Kemiske
eksperimenter” (2018).

Paintball
PARKERINGSPLADSEN VED
SVØMMEHALLEN
LØRDAG KL. 13

11

Arrangementet kræver egenbetaling på 50 kr
pr. person og medlemskab af UNF

MAJ

Det kan godt være at vi er en flok nørder, men vi kan også
finde ud af at have det sjovt. Kom selv og se!
Paintball er en spændende og adrenalinfyldt
aktivitet, hvor man forener en dejlig
naturoplevelse og en sjov dag med vennerne/
kollegerne. Paintball spilles i hold, hvor
det i korte træk går ud på, at eliminere
modstanderne og erobre deres flag.
Paintball kan spilles på mange måder, bl.a.
som capture the flag, Bunny hunt, åben krig,
flag spil og bombespil.
Der er flere baner man kan spille på, så det
altid er nyt, selvom man spiller flere runder.
Bane 1: Den store bane med krat/skov,
skyttegrave, træbarrikader og små huse + et
gammelt fly. Bane 2: Bane med mange store
jordvolde som dækker udsynet og dermed
giver et spændende og adrenalinfyldt spil.
Bane 3: Bybanen er bygget op af mange små
huse, samt flere andre skjul fordelt rundt

omkring på banen.
Markøren er drevet af komprimeret luft og
kan skyde ca. 75 meter. Der er selvfølgelig
fri luftpåfyldning under hele arrangementet.
Markøren er semiautomatisk, hvilket betyder,
at hver gang du trykker på aftrækkeren, så
skyder den. Kuglerne er lavet af gelatine og
er fyldt med vandbaseret maling.
Alt udstyr vil blive udleveret på dagen, dog
anbefaler vi at tage tøj på, I kan bevæge jer i
og som godt kan klare lidt maling, hvis det er.
Der er en basispakke med 100 kugler til alle
deltagere. Hvis man ønsker flere, kan disse
tilkøbes på dagen.
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UNF NASA-tur
EFTERÅR 2019

NASA

Ve d N A S A v i l v i f o r s ø g e a t s e e n
r a k e t - o p s e n d e l s e, s e d e r e s
udstillinger og astronauttræning
D a t o f a s t l æ g g e s d e r f o r f ø r s t 6 m å n e d e r f ø r,
når opsendelsesplanerne of fentliggøres

UNF

U n i ve r s i t y o f N o r t h e r n f l o r i d a

O p l ev e n c a m p u s - k u l t u r d e r e r h e l t
f o r s k e l l i g f r a d e n d a n s k e, o g h ø r e t
s p æ n d e n d e f o r e d r a g ve d e n a f d e
lokale videnskabsfolk

D i s n ey l a n d

D e r s k a l o g s å v æ r e t i d t i l a t h ave
d e t s j ov t , d e r f o r s k a l v i e n t u r i
D i s n ey l a n d
Se mere på unf.dk/nasa

Odense

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
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Overvejer du en
naturvidenskabelig uddannelse?
På FACEBOOK kan du blive klogere på hvilken
uddannelse, der er den rigtige for dig. Her vil vi dele
masser af spændende tips og inspiration med dig.
Du bliver orienteret om events som Åbent Hus og
Forskningens Døgn men også om mere specielle
begivenheder som vores Fysik Filmfestival og
Science Camp.
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Søg efte
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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 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.
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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, 5. februar 2019, kl. 17.00,
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
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

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).
Endelig dagsorden kan findes på internettet en uge før.
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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.
Aalborg, Aarhus, København, Lyngby og Vestsjælland.
Læs mere
Bemærk: Enkelte studieture og workshops kan have en beskeden
og se om dit
egenbetaling

GRUPPER, KLASSER OG INSTITUTIONER

gymnasie er
medlem på

Grupper, klasser og institutioner herunder fx gymnasier har mulighed
unf.dk/odense/medlemskab
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.
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Hvis du vil kontakte UNF
UNF ODENSE

BESTYRELSE

c/o Postafdelingen
Campusvej 55
DK 5230 Odense M

Maria Karlsen (MLK)
Formand, mlk@unf.dk

Kontaktperson: Maria Karlsen
Telefon: 20 66 61 66
Email: formand@odense.unf.dk
Web: www.odense.unf.dk

Jeanette Højrup Søholm

JHS

Pippi Groving

PIP

Jann Krause

JKR
KENH

Silke Bach Jørgensen

SBJ

Anders Kring Clausen

AKC

Anne Hazell Brink

AHB

Nicky Cordua Mattsson

NCM

Alberte Egeager

ALBE

Shadi Reda Wahid

SHAW

Philip Sørensen

PHS

Anja Andersen

ANJA

Steffen Ørnstrøm
Tobias Jensen Jarrett

Michael Birkerod Hansen (MBHA)
Kasserer, mbha@unf.dk
Lena Nguyen (LTTN)
Sekretær, lttn@unf.dk

ARRANGØRER

Kent Høegh Jensen

Line Delcomyn (LDE)
Næstformand, lde@unf.dk

SOE
TOBS

Laura Rod Hoff (LRH)
Trykansvarlig, lrh@unf.dk
Mathias Simonsen Christensen (MASI)
Arrangementsansvarlig, masi@unf.dk
Søren Beck (SB)
Bestyrelsesmedlem, sb@unf.dk

Redaktør: Laura Rod Hoff
Forsidefoto: Paper Boat Creative
Sæson: efterår 2018 - forår 2019
Trykkeri: Print & Sign
Oplag: 6.000
Ret til ændringer
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© 2019 Ungdommens
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Forening Odense
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ARRANGMENTER
2018 / 2019
SEPTEMBER

JANUAR

06.09 Velkommen til UNF

17.01

06.09 Etik i sundhedsvæsnet

22.01

Mobilens udvikling

11.09

Regnvandsbassiner

24.01

Idrætsfysiologi

13.09

Mutanter iblandt os

29.01

Escaperoom

31.01

Tungmetaller

20.09 Polymer
27.09 Fobiske tilstande

Naturlægemidler

WORKSHOP!

FEBRUAR

OKTOBER

07.02 Universets begyndelse

02.10

SRP-aften

04.10

Differentialligninger

23.02 Den Blå Planet

10.10

Alan Turing

28.02 Når maskiner bliver intelligente

11.10

Spektroskopi

25.10

Medicinsk cannabis

30.10

Solcelleteknologi

WORKSHOP!

SPECIAL!

21.02

Fortidens havkrybdyr

MARTS
02.03 Slik

WORKSHOP!

07.03 Lipid-nanopartikler

NOVEMBER

14.03

Artemisin

01.11

De inflamatoriske tarmsygdomme

21.03

Lineær algebra

08.11

Arkæometri

28.03 Briller og øjne

13.11

Komplekse tal

15.11

Når sindet midster kontrollen

17.11

Nyborg destilleri

22.11

Personlig medicin

27.11

Virkeligheden er klam

29.11

Videnskabsteori

STUDIETUR!

Origami

13.12

Svigermord

APRIL
04.04 Giftige og farlige stoffer
09.04 Hvad laver en aktuar
11.04

Hvad gør maden lækker?

23.04 Off the grid
25.04 Elforsyning

DECEMBER
06.12

STUDIETUR!

27.04 Lav din egen rubiks terning
SPECIAL!

WORKSHOP!

MAJ
02.05 Sildeprutter
09.05 Sprængstoffer og fyrværkeri   

UNGDOMMENS
NATURVIDENSKABELIGE
FORENING
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11.05

Paintball

SPECIAL!

SOCIAL!
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