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VELKOMMEN TIL UNF
ODENSE
Hvorfor tror nogle
mennesker at vacciner
er dårlige og at
månelandingen er et
påfund?

Hvordan kan nogle
bakterier være
hjælpsomme?

Hvordan fungerer hjernen Disse og mange andre spørgsmål findes der
hos teenagere?
en naturvidenskabelige forklaring på, som vi vil
belyse i sæson 2019/2020 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
2
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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.unf.dk/Odense. 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” bagerst i programmet.
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
Der er to veje til parkeringspladserne ved Syddansk Universitet, da Campusvej er lukket for
bilkørsel. Hvis du kommer fra Campusvej er der adgang til parkeringsplads P1 og P2, mens
adgang til de resterende parkeringspladser (P6-P8 og Pv1-Pv6) sker via Munkebjergvej og
Fioniavej ved Forskerparken. Parkeringspladserne P1 og P2 er ofte tættest på lokalerne,
hvor foredragene holdes. Parkering på Syddansk Universitets parkeringspladser er gratis.
P6-P8 og Pv1-Pv6 er ikke vist på kortet, men er vest for SDU.

Bus
Rute 41, 42 og 44 kører til Syddansk Universitet fra Odense Banegård, og de stopper ved
busholdepladsen ved Atletikstadionet/Svømmehallen (se kortet). Det er muligt at benytte
indgang H og J for at komme ind på Universitet. Når man går ind af disse indgange skal
man til venstre, når man kommer ud på den store gang, Gydehutten.
Busholdepladsen er markeret med
en blå bus.
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Space construction
AUD. U45, SDU
TORSDAG KL. 19

5

SEP

Foredrag
v/ M.S., M.B.A., Dr. Ravi N. Margasahayam
VIP Tour Guide and International Public
Speaker 2019 Solar System Ambassador,
NASA JPL

-It’s not rocket science... Is it?
Earth is a cradle of mankind. But one cannot
live in the cradle forever – quote from
Konstantin Tsiolkovsky, father of Russian
rocketry.
Assembly of the International Space
Station (ISS), is a remarkable achievement,
through which humankind has maintained
a continuous presence in space for over
20+ years – it also includes a visit by
Danish astronaut Andreas Mogensen. Space
Shuttle, NASA technologies and many
daring astronauts made this possible. This
presentation is designed to take the audience
through a video journey of humankind’s
most daring adventure – living and working
in space – that presents link and synergy
between technology in Space and on Earth.
Space is the ultimate canvas for orchestrating

6
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the art of robotics, artificial intelligence,
augmented reality, communications
technology trends and innovations that affect
all industries on Earth. Key takeaways will
cover why we explore Space, technology
trends and how Space exploration benefits
the entire mankind.
NB! Bemærk at foredraget er på engelsk.

Foredrag
v/ Ekstern Lektor Kristian Danielsen, AU

Naturvidenskaben spiller en enorm rolle
i vores moderne verden, forskernes resultater og teorier hjælper os til at forstå
verden omkring os, bruges i vores teknologi
og påvirker os, når vi skal tage stilling til
spørgsmål i vores hverdag. Men hvor sikre
er de videnskabelige resultater?
I dette foredrag skal vi gennem forskellige
cases undersøge, hvad videnskabelig viden
er. Vi kommer bl.a. til at tale om, hvornår
vi kan være sikre på et resultat, om videnskabelige resultater kan ændre sig, og om
forskellen på videnskab og holdninger.

12
Videnskabsteori

SEP

TORSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU

Kom og mød os
Den 12.09 fra kl. 16 er der mulighed for at
komme og hygge med de frivillige fra UNF
Odense på deres kontor, hvor der bl.a. er
mulighed for at spille brætspil før og efter
foredraget. Samtidig er der mulighed til at
snakke om, hvad det vil sige at være frivillig.
Foredrag
v/ Professor Francesco Sannino, SDU

The discovery of the Higgs boson at the
Large Hadron Collider has opened a
new era in particle physics. It is unlike
any previously discovered elementary
particle and its nature challenges decades
old paradigms. With it, our microscopic
description of nature, the Standard
Model, is not fundamental and demands
new theoretical developments. Other
observations remain unanswered as the
origin and nature of dark matter, the source
of neutrino masses, and the observed
asymmetry between matter and antimatter
required for our existence.
NB! Bemærk at foredraget er på engelsk.

19
SEP

Probing the
Fundamental Laws
of Nature
TORSDAG KL. 19
AUD. U46, SDU
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Foredrag
v/ Cand.scient Michael Birkerod Hansen,
UNF Odense

24
Studieteknikker

SEP

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Det er for mange en stor ændring at gå fra
folkeskolen til en ungdomsuddannelse som
gymnasiet eller HF. Der er pludseligt nye fag,
nye arbejdsmetoder og en helt anderledes
skolekultur. Derfor vil foredraget både handle
om denne ændring i skolekultur sammen
med en række nyttige studieteknikker.
Vi vil således komme vidt omkring i
aftenens foredrag, lige fra skolekultur til
metodisk arbejde, og fra skriftligt arbejde til
eksamensplanlægning. Undervejs i foredraget
vil der være små refleksionsøvelser, så alle
deltagere har noget konkret at tage med
hjem og arbejde videre med. Deltagere skal
derfor medbringe en computer, tablet eller
mobiltelefon samt papir og skriveredskaber.

Foredrag
v/ Adjunkt Pernille Lund Hansen, UCL

E. coli, som har det fulde navn Escherichia coli,
er en alsidig bakterieart. E. coli kan bruges
i den gode sags tjeneste i laboratoriet, den
findes naturligt i vores tarme, og endelig
findes der de sygdomsfremkaldende
udgaver af E. coli, som eksempelvis dem,
som producerer enterotoxiner, der påvirker
tarmen, hvilket medfører diarré og andre
ubehageligheder. Udover E. coli kommer
vi også omkring andre bakterier, som
giver alvorlige sygdomme såsom noma og
miltbrand, og til sidst kommer vi omkring de
fascinerende ekstremofile archeabakterier.

8
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E. coli og andre
sjove bakterier
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

SEP

Bliv studerende
for en dag
sdu.dk/nat/studerendeforendag
Som Studerende for en dag følger du undervisningen på den uddannelse, du er
interesseret i. Du spiser frokost med den studerende, som viser dig rundt, og får i det
hele taget mulighed for at blive klogere på, om uddannelsen er den rigtige for dig.
Besøg de studerende på Anvendt matematik, Biokemi og molekylær biologi, Biologi,
Biomedicin, Datalogi, Farmaci, Fysik, Kemi, Matematik eller Matematik-Økonomi
på SDU i Odense. Tilmeld dig på sdu.dk/nat/studerendeforendag WWW.UNF.DK/ODENSE
9

Foredrag
v/ Miljøchef Hanne Svenningsen, Dansk
Retursystem

I Danmark har vi et af verdens bedste pantsystemer. Det har vi, fordi både producenter,
butikker og forbrugere er med på idéen.
Danskerne afleverede sidste år 1,4 mia.
emballager tilbage, og det betød at Dansk Retursystem kunne sende mere end 50.000 tons
glas, plast og metal til genanvendelse. Det
sparer råstoffer og skåner klimaet for mere
end 143.000 ton CO2. Miljøchef Hanne Svenningsen fra Dansk Retursystem tager os med
ind i pantsystemets maskinrum, fortæller om
den cirkulære økonomiske model og sætter
fokus på hele emballagens livscyklus.

1

Et pantsystem i
verdensklasse

OKT

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Adjunkt Pernille Lund Hansen, UCL

3

OKT

Radioaktivitet i
sundhedsvæsenet
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

10
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”Jeg har set min død” Sådan udtalte Anna
Bertha i 1895, efter hendes mand Conrad
Røntgen bad hende om at lægge sin hånd
på en fotografisk plade og ved hjælp af
gennemtrængende stråler skabte et billede
af knoglerne i hendes hånd. Siden den dag
har vi vidst at radioaktivitet kan bruges i
lægekundskabens tjeneste. Repertoiret er
blevet udvidet betragteligt gennem tiden.
Vi skal tale om stråling, om teknikker i brug
på hospitalerne i dag, om det seneste nye
inden for radioaktiv medicin, og hvorfor lidt
stråling, sandsynligvis, er sundere end ingen
stråling

Foredrag
v/ Læge Zakia Yusufpour, OUH

24
Infertilitet

OKT

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Infertilitet er manglende evne til på naturlig
måde at producere et embryo på trods af, at
man har forsøgt at opnå graviditet i mindst
et år. En sådan situation kan skyldes faktorer
både hos manden og kvinden. Kunstig
befrugtning, eller invitro fertilisering (IVF), er
en højt specialiceret teknik som bruges til at
hjælpe et infertilit par til ar opnå graviditet.
De hyppigste årsager er nedsat sædkvalitet,
manglende ægløsning, dårlig passage
gennem beskadigede æggeledere, PCOS
(polycystisk ovariesyndrom) og endometriose.
Behandlingen afhænger af årsagen.

Foredrag
v/ Professor Ph.D. Jan Oskar Jeppesen, SDU

I 1959 afholdte Richard Feynman en tale
under titlen ”There’s Plenty of Room at the
Bottom”. Her udstedte han en udfordring
om at lave en motor der var under 1/64
kubiktomme, eller 0.26 mm^3, med en dusør
på $1.000. Formålet var blandt andet at
sætte gang i en ny bølge af innovation, hvor
man tænkte i mindre maskiner i stedet for
kraftigere maskiner. Men når man når en
given størrelse opstår der begrænsninger for
mekaniske maskiner, og derfor bliver man
nødt til at tænke nyt. Begrænsningerne kan
overvindes ved at gå fra den makroskopiske
verden som vi kender, til den mikroskopiske
verden hvor man kan designe på molekylært
niveau.

31

Molekylære
maskiner

OKT

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU
WWW.UNF.DK/ODENSE
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Retsmedicinsk
institut
RETKEMISK INSTITUT
TIRSDAG KL. 17

29

Studietur
v/Martin Worm-Leonhard, Retskemiker ved
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

OKT

Naturvidenskaben i retfærdighedens tjeneste
Hvis man ser CSI eller en af de mange
lignende serier, er man jo nok næppe i
tvivl om naturvidenskab er en vigtig del af
moderne politiarbejde, i form af eksempelvis
retsmedicin, retskemi, antropologi og
kriminalteknik. I virkeligheden render det
videnskabelige personale (heldigvis) ikke så
meget rundt og sparker døre ind og bliver
skudt på, og det kan godt være, at det tager
lidt længere end 45 minutter at finde ud af,
hvad der er sket i en given sag. Dette ændrer
dog ikke på at det både er spændende og
vigtigt arbejde.

12
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På denne studietur vil jeg forsøge at
skabe et overblik over hvad virkelighedens
retsmedicinere og retskemikere foretager
sig i forbindelse med drab, forgiftninger,
personfarlig kriminalitet, misbrug og
misbrugsstoffer — naturligvis krydret med
relevante eksempler og røverhistorier.
Vi mødes på parkeringspladsen foran
retsmedicinsk institut J. B. Winsløws Vej 17b
5000 Odense C

Foredrag
v/ Seniorforsker Søren Brandt, DTU

Gravitationelle bølger er svingninger i tid og
rum, som opstår når to masser accelererer i
forhold til hinanden f.eks. sorte huller eller
neutronstjerner. I 1916 forudsagde Albert
Einstein eksistensen af gravitationelle bølger
som en del af den generelle relativitetsteori,
og i 2016 kunne man for første gang direkte
dokumenterer, at man havde observeret
gravitationelle bølger. Men hvad er
gravitationelle bølger, og hvilken indflydelse
har de på forskning og forståelse af fysik?

5

Gravitationelle
bølger

NOV

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Lektor emeritus Lars Heide, CBS

7

Computerens
historie

NOV

Vores computer – en smartphone, en tablet
eller måske en laptop – og vores brug af
den bygger på en omfattende spændende
udvikling. I dette foredrag vil jeg fortælle
hvordan og hvorfor computeren og dens
anvendelser har ændret sig, siden de
første computere blev bygget under anden
verdenskrig.

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU
WWW.UNF.DK/ODENSE
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Foredrag
v/ Seniorforsker Jørgen Bendtsen, KU

Hvordan kan det være at næsten halvdelen
af al den kuldioxid, der er udledt fra forssil
brændsel som kul, olie og gas, allerede er
i havet? Og hvad med resten ? Og hvad
med dybhavspumpen i farvandene omkring
Grønland - hvorfor er den så vigtig og har
den noget med Golfstrømmen at gøre - og
kan den stoppes? Der er mange spørgsmål
omkring havet og klimaet, og ofte handler
de om klimaets stabilitet - hvor meget kan vi
”skubbe” på Jordens nuværende tilstand før
der sker radikale ændringer. Havet er vigtig,
fordi det udgør så stor en del af kloden, så
ændringer i havet både afspejler og ændrer
på de klimaændringer, som er i gang.

14

Havstrømme

NOV

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Tudsegammelt eller spritnyt?
Foredrag
v/ Ekstern lektor Kim da Costa Carneiro,
DTU-MEK

19

NOV

SI-enheder
TIRSDAG KL. 19
AUD. U46, SDU

14

WWW.UNF.DK/ODENSE

”Metersystemet” udviklede sig til at
omfatte fra to til syv grundenheder; og
vi taler nu om det internationale måleenhedssystem SI. Det bruges af over 100
lande ved over 80 % af verdenshandelen,
inden for alle tekniske og videnskabelige discipliner, herunder sundhed og
sikkerhed. I foredraget vil jeg gennemgå
hvordan man i løbet af ca. 35 år periode
har overvundet problemerne med at lave
et måleenhedssystem, der behandler
naturkonstanter som det de skal være konstante i tid og sted.

Foredrag
v/ Professor Lars Peter Østerdal, CBS

21

Spilteori

NOV

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Spilteori er en matematisk disciplin, der
har til formål at analysere og forudsige
strategisk adfærd. Spilteoriens grundlag
hviler på, at man kan bruge de samme
matematiske analysemetoder, som man
bruger til selskabsspil, til at undersøge
mere komplekse samfundsrelevante
samspil. Økonomiske problemstillinger i
det virkelige liv kan sammenlignes med
f.eks. et kortspil, hvor hver deltager skal
forsøge at foretage de beslutninger, der er
allermest hensigtsmæssige i henhold til egne
interesser ved bl.a. at prøve at sætte sig i de
andre spilleres sted og vurdere deres næste
træk.

Foredrag
v/ Kemisk arbejdsmiljøspecialist og Udstyrskemiker Kim Vejlegaard, SDU

Kosttilskud lover meget efterspurgte
effekter, men efterlever de det de
hævder at gøre. Dette foredrag tager
udgangspunkt i den nyeste forskning
samt medicinalkemien og farmakologien
af udvalgte kosttilskud: Ginseng roden,
Ingefærshots og protein pulver og afklarer
om det blot er marketings fup eller om
der faktisk er evidens bag deres hævdede
effekt.

28
NOV

Kemi i kosttilskud
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Foredrag
v/ Professor Per Aagaard, SDU

Idræt kan på mange måder betragtes
som et experimentelt 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 maximal
muskelstyrke og udholdenhedspræstation.
Endvidere beskrives hvordan idrætsskader
forebygges.

5

Idrætsfysiologi

DEC

TORSDAG KL. 19
AUD. U45, SDU

Girls in Engineering Camp 24-timers TECH Challenge for piger d. 27.-28.
September 2019
I denne 24-timers TECH Challenge dykker vi ned i ingeniørens verden og retter et
særligt fokus på vindmølleindustri og -udvikling. Vi slår ned på ﬂere aspekter af
vindmølleproduktion, så uanset om man har interesse for specialiserede områder
såsom materialeudvikling, vingedimensioner, eller projektlederdelen med fokus på
bredden, giver denne camp mulighed for at prøve kræfter med ingeniørernes verden i
vindmølleindustrien.
Campen er tilpasset almindeligt gymnasieniveau og er opbygget som en business
case, hvor man kommer til at dyste om at skabe den bedste, mest innovative eller på
en helt tredje måde mest interessante vindmølle. Deltagelse er gratis, og vi sørger for
forplejning samt overnatningsmulighed.
Hvornår? Fredag 27.-28. september – 24 timer fra kl. 17.00-17.00.
Hvor? Afholdes på SDU i Odense og Sønderborg.
Tilmeld dig her: www.sdu.dk/gie
16
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Escape Room
Workshop
AUD. U46, SDU
LØRDAG KL. 12

7

Workshop
v/ Nørderne Kent Høegh Jensen og Maria
Lyngby Karlsen, UNF Odense

DEC

Undslip med kløgt og snilde
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 escape rooms. Det klart letteste
er udelukkende at bruge hængelåse med
koder, da de er lette at lave spor til. Samtidig
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.
UNF Odense laver derfor deres eget escape
room i år, hvor naturvidenskabelig viden og
tankegang kan være en stor hjælp, dog ikke
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.
Eftersom rummet ikke skal løses kronologisk,
kan man arbejde med flere spor på en gang.
Dette åbner op for muligheden, for en hel
klasse at løse rummet i fællesskab, eller som
en gruppe venner atløse det selv. Den eneste
forskel er mængden af information og mulige
spor der bliver givet. Sagt med andre ord, vil
dette rum kunne skaleres til at passe til et
bredt interval af antal mennesker.
Hvis dette lyder som et escape room I kunne
tænke jer at prøve, er det bare med at melde
jer til.

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Troen på
konspirationsteorier
AUD. U45, SDU
TORSDAG KL. 19

12

Foredrag
v/ Adjunkt Mathias Osmundsen, AU

DEC

Festforedrag ved fejringen af UNF Odenses 20 års fødselsdag
Der har aldrig været mennesker på månen.
MFR-vaccinen medfører autisme. Global
opvarmning er et svindelnummer. Troen på
konspirationsteorier er overraskende udbredt,
både i Danmark og det store udland. Men
hvorfor tror folk egentlig på konspirationer
– altså historier om at grupper af magtfulde
mennesker (politikere, videnskabsfolk,
sundhedssystemet) samarbejder i ly af
mørket for at hemmeligholde sandheden?
Og hvad kan konspirationsteorier lære os
om den måde vi mennesker opfatter og
forstår verden på? I dette oplæg forsøger
vi at forstå psykologien bag troen på
konspirationsteorier.

UNF Odense byder på
fødselsdagskage
Aftenen starter kl. 19:00, hvor
UNF Odense byder velkommen
med fødselsdagskage og taler
ved vores formand. Ca. kl. 19:30
vil aftenens festforedrag om
Konspirationsteorier starte, og
foredraget vil slutte ved sædvanlig
tid senest kl. 21.
NB! For at sikre, at der er nok
fødselsdagskage bedes man tilmelde
sig via hjemmesiden.

WWW.UNF.DK/ODENSE
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SCIENCECAMPS
2020
Hvordan kan man
identificere et ukendt
stof?
Hvordan kan man
programmere sit eget
spil?
Hvordan tager man
kvadratroden af et
negativt tal?

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

20
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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.

2020
Det koster kun

500 kr.
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Foredrag
v/ Lektor Mogens Christensen, AU

Livet på jorden kan sandsynligvis tilskrives
jordens magnetfelt. Elektromagnetisme og
permanente magneter er de grundlæggende
teknologier bag konvertering mellem
kinetisk energi og elektricitet. Elektricitet
og magnetisk datalagring er grundlaget
for vores moderne samfund, og i fremtiden
vil magneter bidrage til lagring af energi,
så vi kan overgå til en fossil-fri fremtid.
Det kræver dog, at vi kan kontrollere
magneter og magnetiske materialer på
alle størrelsesniveauer fra atomer via
nanopartikler til meter-store magneter i
vindmøller.

9

Magneter:
Småt er godt

JAN

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Lektor Simon Kristensen, AU

16
Uendeligheder
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

22
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JAN

En af de fine ting ved matematikken er,
at den giver os mulighed for at studere
uendeligt mange ting på en gang. Vi kan
studere alle de hele tal, alle primtallene,
alle de reelle tal og så videre. Det bliver
straks værre, når vi begynder at studere selve
uendelighedsbegrebet. I matematikhistorien
har dette begreb været stærkt omdiskuteret.
Kom og hør om hvordan de fleste moderne
matematikere tænker på uendelighed, om
hvorfor der nødvendigvis er forskellige
grader af uendelighed, om hoteller med
uendeligt mange værelser og ikke mindst
om barberen, der barberer alle dem, der ikke
barberer sig selv.

Foredrag
v/ Lektor Therkel Stræde, SDU

Da Hitler overtog magten i Tyskland i 1933,
udbrød der en broderstrid blandt: naturmedicinere og læger, der var uddannet
indenfor konventionel akademisk medicin, sloges om, hvordan fremtidens tyske
sundhedssystem skulle se ud, og hvilket
behandlingssystem, der passede bedst til at
virkeliggøre planerne for udvikling af den
”ariske herrerace”. Tilhængerne af naturmedicin, homøopati etc. fik vind i sejlene. Men
hvorfor, og hvem sejrede i den – i dag ret
ukendte – ”paradigmestrid”?
Therkel Stræde er lektor i samtidshistorie
ved Syddansk Universitet i Odense. Han har
i mange år undervist medicinstuderende
i Nazi-Tysklands lægevidenskab, herunder
nazisternes holdning til ”alternativ behandling” og ”naturmedicin”.

23
Medicin i
Nazityskland

JAN

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Professor Ulla Gro Nielsen, SDU

30
2D-materialer
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

JAN

Interessen for todimensionelle (2D)
materialer er vokset eksplosivt det seneste
årti på grund af deres unikke egenskaber og
anvendelse som alt fra energimaterialer og
vandrensning til lægemiddel-formulering
undersøges. Grafen, et enkelt grafitlag, er
det mest kendte 2D materiale, men de kan
fremstilles af mange materialer med lagdelt
krystalstruktur, hvor der kun i to dimensioner
er stærke kemiske bindinger. Foredraget vil
illustrere nuværende og mulige anvendelse
af 2D materialer samt deres syntese,
karakterisering og egenskaber.
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Foredrag
v/ Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU
Aqua

6

Fødekæder

FEB

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Marine organismer er forbundet til deres
bytte (hvad de spiser) og deres prædatorer
(hvem der spiser dem). En fødekæde er en
enkelt fremstilling af vejen, som forbinder
prædatorer til deres bytte, der starter ved de
mindste organismer, som lever af sollys, og
ender ved de såkaldte top- prædatorer, som
også inkluderer os mennesker. Jeg giver en
introduktion til – og eksempler på marine
fødekæder og deres balance, som afhænger
af såvel menneskelige påvirkninger som
klima- og miljøforandringer. Med to konkrete
eksempler vil jeg give mine bud på, hvorfor
torsk i den østlige Østersø er så tynde disse
dage (se billede), og hvad der kan forventes,
når vandet gennemsnitligt set bliver varmere.

Foredrag
v/ Lektor Søren Debois, ITU

Hvad er IT-sikkerhed, hvad kan der ske, hvad
skal man selv gøre. Foredraget indeholder:
- Et kig på hvorfor computere og telefoner
kan blive “angrebet”, og hvad det betyder.
- En forklaring på hvad der foregik i udvalgte
større IT-sikkerhedsbrud som rapporteret i
medierne over de sidste 5 år.
- Et kig på sammenhængen imellem
IT-sikkerhed og borgerrettigheder, særligt i
forbindelse med staters arbejde, som f.eks. via
det amerikanske NSA eller det danske Center
for Cybersikkerhed under FE.
Til sidst kommer vi ind hvordan man som
privatperson skal forholde sig til IT-sikkerhed,
både for at beskytte sig bedre, og til hvordan
man skal forholde sig hvis uheldet er ude.

18
Hacking og IT
TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

FEB

Foredrag
v/ Cand. Scient. Pippi Maria Reif Groving,
Vejle Privatskole

20
Det medfødte
immunforsvar

FEB

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Indenfor videnskaben, opdeler vi vores
immunforsvar i to typer, det innate
immunforsvar og det adaptive immunforsvar.
Når vi snakker vacciner og opbygget
immunitet, er det det adaptive immunforsvar
vi fokuserer på. Det udvikler sig efter vi
er født. Men det innate immunforsvar er
medfødt, og virker allerede fra fødslen.
Hvad er dette medfødte immunforsvar
egentlig? Hvordan virker det? Foredraget
kommer ind på de forskellige dele af det
innate immunforsvar, hvordan det virker og
hvad det betyder for vores interaktion med
omverdenen. Vi ser på hvordan kroppen
beskytter sig selv, med slim, fimrehår og
barriere, og hvilke proteiner og signalstoffer
der kan angribe bakterier og parasitter.

Foredrag
v/ Lektor Henrik Skov Midtiby, SDU

Hvis man vil undersøge hvordan noget
udvikler sig over tid er differentialligninger
et fantastisk værktøj. De giver os en evne
til se frem og tilbage i tiden. Det kan
eksempelvis også benyttes til at bestemme
dødstidspunktet ud fra temperaturen på et
lig?
Ved at beskrive hvordan et system ændres
her og nu og derefter løse den fremkomne
differentialligning, kan vi se frem i tiden og
finde ud af, hvordan systemet ændres over
længere tidsperioder. I foredraget vil vi se
på anvendelsesorienterede eksempler af
differentialligninger, hvordan de er opstillet,
og hvad deres løsninger fortæller om verden
omkring os.

27
FEB

Differentialligninger
TORSDAG, KL. 19
AUD. U45, SDU
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Ravtur
PARKERINGSPLADSEN VED
SVØMMEHALLEN, SDU
TIRSDAG KL. 17.00

03
MAR

Studietur
v/ Ravjæger Jens Mariager

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

Tag på skattejagt med UNF Odense, når vi får den teoretiske og
praktiske tilgang til, hvordan man kan finde rav
Når du finder rav i strandkanten, står du med
levn fra oldtiden. Rav er forstenet harpiks, der
har lagt i havet i mindst 30-50 millioner år og
har overlevet istider, udryddelse og skabelsen
af arter og ændringer af kontinenter. Igennem
de sidste mange tusind år har rav været
anset for at være en unik smykkesten der
kan indeholde fossiler fra fortiden. I Danmark
er vi utrolig velplaceret, hvilket gør det
muligt for selv amatører at gøre store fund
på strandture. Så kom med på ravjagt med
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
og få en både teoretisk og praktisk tilgang til
ravsøgning af en professionel ravjæger, i den
danske natur.

26
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Tidsplanen for aftenen er:
Afgang med bus fra SDU kl. 17:00
Ankomst ved strand ca. kl. 18:00
Afgang med bus fra strand ca. kl. 20:00
Ankomst ved SDU ca. kl. 21:00

Foredrag
v/ Professor Kurt Vesterager Gothelf, Novo
Nordisk

Førhen har udviklingen af lægemidler været
fokuseret på at udvikle primært små molekyler med én specifik funktion i kroppen. Et
af problemerne med denne type lægemidler
har været deres manglende specificitet og
tendens til at forsage bivirkninger. Adskillige biomolekylære lægemidler som insulin
er også blevet udviklet, og de seneste år er
størstedelen af nye lægemidler store biomolekyler, specielt antistoffer. Disse har ofte
meget højere specificitet end små molekyler,
men der er ofte andre problemer associeret
med biologiske lægemidler som lavere stabilitet, dårlig distribution i kroppen, mangel på
effektivitet og højere pris. Derfor er der i dag
stor fokus på udviklingen af lægemidler med
flere funktioner. Dog er de komplicerede og
dyre at udvikle og fremstille.

5

MAR

Multifunktionelle
lægemidler
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Professor Carsten Brink, SDU & OUH

10

MAR

Medicinske billeders
fysik og brug
TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Mange sygdomme er inde i mennesker
og kan ikke ses udefra. Derfor bruges der
mange forskellige typer billeder for at
undgå at skære i folk uden grund. Ved
planlægning, behandling og opfølgning af
kræft-strålebehandling bruges der en række
forskellige former for billeder (f.eks. CT, CBCT,
PET og MR). Men hvornår og hvorfor bruger vi
disse billeder og hvordan er det nu lige med
fysikken bagved som kan forklare hvorfor de
virker. I løbet af foredraget skal vi forsøge at
forstå hvorfor man kan kigge ind i mennesker,
samt høre om de muligheder der for at
forbedre patientbehandlingen ved at se efter
detaljer i billeder.
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Foredrag
v/ Kemisk arbejdsmiljøspecialist og
udstyrskemiker Kim Vejlegaard, SDU

Lige fra morgenstunden er ens hverdag
præget af forskellige produkter baseret på
polymerkemi. Dette er et foredrag som tager
udgangspunkt hverdans polymerkemisk
produkter og udforsker kemien, historien,
udviklingen og fremstillingen af eksempelvis
såsom skummet i din sengemadras, dit
tøj, din madkasse og vandflaske samt
dækkene på din bil. Der vil være mange
demonstrationsforsøg til at illustrere kemien.

12

Funktionelle
polymere

MAR

TORSDAG, KL. 19
AUD. U55, SDU

Foredrag
v/ Lektor Åsa Fex Svenningsen, SDU

19

MAR

Typiske og atypiske
hjerner
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU
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I foredraget typiske og atypiske hjerner
tager Åsa Fex Svenningsen hjernen under
udvikling op, som for eksempel, hvad der
sker i hjernen når du er teenager, når du
bliver forelsket, når man bliver gravid og får
demens. Men hun kommer også til at fortælle
om psykopati, hvad en ”savant” er, og hvad
man ved om hvad der sker i hjernen ved de
hyppigste psykiske lidelser som depression
og Schizofreni.

Foredrag
v/ Forhenværende seniorforsker Niels
Oksbjerg og lektor Margrethe Therkildsen,
AU

24

Syntetisk kød

MAR

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Fremtidens kødproduktion vil blive
baseret på stamcelle teknologi udtaget
fra muskler og måske branded som ”Aldrig
født aldrig slagtet”. Det kommende produkt
har mange navne dækkende stort set det
samme: ”CleanMeat”, artificial meat, etc.
Klimaændringer skyldes, at CO2-equivalenter
(CO2-eq) i atmosfæren stiger. Op til 14,5% af
CO2-eq stammer fra kødproduktion. I en Life
Cycle Assesment analyse (LCA) blev det vist
at udskillelsen af C02 -eq var meget større i
kvæg og meget mindre i CleanMeat. Metoden
er baseret på stamcelle teknologi in vitro
(uden for dyret).

Foredrag
v/ Professor emeritus Mogens Allan Niss,
RUC

Talbegrebet og tallene har været centrale
i menneskelige civilisationer i hvert fald
i 10.000 år. Derfor har talbegrebet og
talsystemer være under voldsom udvikling
lige siden.
Det er ikke for meget sagt, at talbegrebet,
talsystemerne og talteori indtager en absolut
nøglerolle, både inden for matematikken og
i anvendelsen af den til alverdens formål,
fx til kodning og kryptering. Foredraget vil
være et strejftog i dette fantastiske univers,
hvor vi også vil støde på saftige eksempler
og overraskende fænomener, fx at der findes
vilkårligt lange stræk af naturlige tal, uden et
eneste primtal.

26
Talbegreber og
talsystemer

MAR

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU
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Foredrag
v/ Professor Christine McKenzie, SDU

Og for hvilke problemer? Forurening, Høje
drivhusgasemissioner, Klima forandring.
Danmark’s earth overshoot day var den 29.
marts i 2019. Det betyder, at vores årlige
brug af naturens ressourcer overskred hvad
Jordens økosystemer kan regenerere i et år på
den dato. Det er dystre for menneskeheden.
Heldigvis kan kemiker opfinder bæredygtige
fremgangsmåder til at producere energi,
mad, nedbrydelig plastik, lægemidler, mm, så
vi ikke står tilbage med svært nedbrydeligt
affald og udledning af store mængder CO2.
I foredraget vil jeg beskrive innovative ideer
indenfor grøn kemi.

02
Chemists make
solutions

APR

TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Professor Lone Gram, DTU

16

Livet fra en
petriskål
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU
30
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APR

De fleste tænker på bakterier og andre
mikroorganismer som farlige og skadelige. De
kan gøre mennesker, dyr og planter syge, og
de får mad til at gå i forrådnelse. Men, rigtig
mange bakterier og mikrosvampe er gavnlige;
de sørger for at dødt materiale nedbrydes
til komponenter, som bliver til nyt liv, og de
kan forbedre sundhed hos mennesker, dyr og
planter. Desuden producerer de en mængde
nyttige stoffer (antibiotika og anden medicin,
enzymer) som vi dagligt har glæde af – fra
sygdomsbekæmpelse til vaskepulver med
mindre kemi. Her fortælles om alle de nyttige
og gode funktioner, som bakterier har, og
hvordan de i fremtiden kan redde os, som
kilde til ny medicin.

Foredrag
v/ Lektor Thomas Ryttov, SDU

21

APR

Arven fra Ørsted

Fra Ørsteds opdagelse af den
elektromagnetiske kraft, dvs. sammenhængen
mellem elektricitet og magnetisme mod
teorien for alting. Hvor Ørsted opdagede
den første forening af to tilsyneladende
forskellige naturkræfter, er vi i dag i gang
med at opdage og beskrive foreningen af
endnu flere på vej mod af naturkræfterne
som én samlet.

TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Senior Data Scientist Philip Roland Jarnhus, Rambøll

Der er rykket kraftigt på vores forventninger
til computere over de sidste fem år.
Computeren er ikke længere en dum boks,
der venter på, at vi trykker på den. Den er nu
vores kreative hjælper. Det er helt naturligt,
at den kan færdiggøre vores sætninger og
oversætte billeder af skilte til andre sprog. Vi
forventer, at den kan skrive musik, digte og
endda kode. Den kan male som Van Gogh og
gøre vores kruseduller til rigtige tegninger.
Men hvordan gør den egentlig det? Vi dykker
ned i maskinlæringens generative modeller
og skaber indsigt i den kreative computer
gennem sjove og farverige eksempler.

23
APR

Kreative computere
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU
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Foredrag
v/ Lektor Mads Toudal Frandsen, SDU

Ørsteds opdagelse af elektromagnetiske
og Rømers opdagelse af lysets hastighed
(lysets tøven) har ligget til grund for hele
den astronomiske udforskning af universet.
Det har vist at universet er enormt rigt
på struktur og overraskende at det meste
af universet er ’imunt’ overfor Ørsteds
elektromagnetiske stråling og slet ikke kan
ses. Det er det ukendte mørke stof som til
gengæld har styret universets udvikling og er
grundlaget for galaksers stabilitet i dag.

30
APR

Med Ørsted og
Rømer ind i mørket
TORSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

KVANT

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 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
32
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Foredrag
v/ Lektor Hans Chr. Petersen, biolog, SDU
og Cand.mag Claus Markussen, historiker

Wolf (ulv) var det kælenavn, Adolf Hitler
gav sig selv. Wolfschanze, Wolfschlucht 1-2,
Werwolf: de vigtigste ”førerhovedkvarterer”
havde ulvenavne. Angsten for ulve har
dybe rødder. Hos nazisterne var der en dyb
fascination af ulve. Men hvad stod de for
som nazistisk symbol: flokdyr, utæmmet
aggression, den ensomme ulv, flokkens
fører? Og stemmer de egenskaber, nazistisk
litteratur og propaganda tillagde ulvene,
overhovedet overens med disse dyrs biologi
og adfærd?

5

MAJ

Ulvene i naturen og
under hagekorset
TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

Foredrag
v/ Professor Niels Christian Hvidt, SDU

12

Tro og helbred
TIRSDAG, KL. 19
AUD. U46, SDU

MAJ

Hvad betyder eksistentielle og religiøse
ressourcer for det enkelte individs livs- og
krisemestring? Har troen på guddommelig
handlen og helbredelse en virkning? Og hvis
ja, hvordan? International forskning inden
for tro og helbred har vist en række positive
effekter af f.eks. bøn og kirkegang på levelængde og sygdomsforebyggelse, men samtidig er der også negative effekter ved tro. Så
hvordan er forholdet mellem religion, tro og
helbred?

WWW.UNF.DK/ODENSE
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Gør din hverdag
smartere
AUD. U46, SDU
TORSDAG KL. 19

14

MAJ

Kom og leg med!
Vi dykker ned i Internet of Things og smart
homes. Det har aldrig været lettere selv at
eksperimentere med at gøre hverdagsting
smartere. Vi introducerer to af de mest
populære, Raspberry Pi og Arduino. Hvad
er forskellen på de to? Hvad kan de hver
især? Hvordan kommer man i gang med at
bruge dem? Samtidig viser vi også frem af
vores egne projekter. Kom og se hvordan
man bygger: Alarmer til hvis strømmen
går; Temperaturstyring til sit værksted;
Mediecentre; Webservere, der selv finder
interessante blogposts; Spektrofotometre;
Selvvandende plantekasser og meget andet.

34
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Foredrag
v/ Ph.D Henrik Skov Midtiby, SDU
Senior Data Scientist Philip Roland Jarnhus,
Rambøll
Retskemiker Martin Worm-Leonhard, SDU

sdu.dk/fysikpaasdu

Vil du bidrage til at skabe en harmonisk
planet for mennesker og natur?
Så skal du læse til civilingeniør i fysik og
teknologi eller cand.scient. i fysik
Flyvemaskiner, GPS, internet, stråleterapi og
rumrejser. Vores højteknologiske samfund
bygger på viden om fysik og på fysikkens
love. Det er også principper fra fysikkens og
teknologiens verden, som skal bidrage til at
løse klimaudfordringerne og skabe værktøjer
til øget bæredygtighed.

På Syddansk Universitet i Odense har de to
uddannelser, civilingeniør i Fysik og Teknologi
og cand.scient. i Fysik, samme kurser og
projekter de to første semestre.
På dit første studieår får du derfor det bedste
naturvidenskabelige og ingeniørfaglige
grundlag. Samtidig får du indblik i begge
uddannelser, før du vælger din endelige
retning. Uanset hvad du vælger, bliver du
blandt de mest eftertragtede for jobmarkedet
- og planeten.

Læs mere på sdu.dk/fysikpaasdu
WWW.UNF.DK/ODENSE
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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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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, Esbjerg, København, Roskilde, 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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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, 4. februar 2020, 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 i UNF Odense
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 17:00, U105 på SDU
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger
revideret regnskab til
godkendelse
5. Fastlæggelse af næste års

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 Odense giver aftensmad kl. 17:00
(skriv venligst til odense@unf.dk for at sikre at der er nok aftensmad).
Forslag, som ønskes behandling under punkt 11, skal være formanden
(formand@odense.unf.dk) i hænde senest 1 uge før generalforsamling.
Endelig dagsorden kan findes på internettet en uge før.
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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
Michael Birkerod Hansen (MBHA)
Næstformand, mbha@unf.dk

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

Laura Rod Hoff (LRH)
Kasserer, lrh@unf.dk
Shadi Reda Wahid (SHAW)
Sekretær, shaw@unf.dk

ARRANGØRER
Alberte Egeager

ALBE

Ann Hviid Sørensen

AHS

Anne Hazell Brink

AHB

Anja Andersen

ANJA

Charlotte Voigt Sonnichsen

CVS

Emil Vyff Jørgensen

EVJ

Jonas Bamse Andersen
Kent Høegh Jensen

Mathias Simonsen Christensen (MASI)
Arrangementsansvarlig, masi@unf.dk
Rune Møller Kristensen (RMK)
Bestyrelsesmedlem, rmk@unf.dk

JOBA
KENH

Line Delcomyn

LDE

Morten Agger

MOA

Pippi Groving

PIP

Tobias Jensen Jarrett

Lena Truc Thanh Nguyen (LTTN)
Trykansvarlig, lttn@unf.dk

TOBS

Redaktør: Lena Truc Thanh Nguyen
Forsidefoto: Rana Dias
Sæson: efterår 2019 - forår 2020
Trykkeri: Print & Sign
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Ret til ændringer
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© 2020 Ungdommens
Naturvidenskabelige
Forening Odense

WWW.UNF.DK/ODENSE

39

ARRANGMENTER
2019 / 2020
SEPTEMBER

JANUAR

05.09 Space construction

09.01 Magneter

12.09

16.01

Uendeligheder

19.09 Probing the Fundamental Laws of Nature

23.01

Medicin i nazityskland

24.09 Studieteknikker

30.01

2D-materialer

Videnskabsteori

26.09 E.coli og andre sjove bakterier

FEBRUAR

OKTOBER

06.02 Fødekæder

01.10

Et pantsystem i verdensklasse

18.02

03.10

Radioaktivitet i sundhedsvæsenet

20.02 Det medfødte immunforsvar

24.10

Infertilitet

27.02 Diﬀerentialligninger

29.10

Retsmedicinsk institut

31.10

Molekylære maskiner

STUDIETUR!

Hacking og IT

MARTS
03.03 Ravtur

NOVEMBER

STUDIETUR!

05.03 Multifunktionelle Lægemidler

05.11

Gravitationelle bølger

10.03

Medicinske billeders fysik og brug

07.11

Computerens historie

12.03

Funktionelle polymere

14.11

Havstrømme

19.03

Typiske og atypiske hjerner

19.11

SI-Systemet

24.03 Syntetisk kød

21.11

Spilteori

26.03 Talbegreber og talsystemer

28.11

Kemi i kosttilskud

APRIL

DECEMBER

02.04 Biouorganisk praktiske anvendelser

05.12

Idrætsfysiologi

07.12

Escape Room

12.12

Troen på konspirationsteorier

WORKSHOP!
SPECIAL!

16.04

Liv fra en petriskål

21.04

Arven fra Ørsted

23.04 Kreative computere
30.04 Med Ørsted og Rømer ind i mørket

MAJ
05.05 Ulvene i naturen og under hagekorset

UNGDOMMENS
NATURVIDENSKABELIGE
FORENING
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12.05

Tro og helbred

14.05

Gør din hverdag smartere

WWW.UNF.DK/ODENSE

