Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Välkommen till

Medicinska Föreningen!
Nu under sommaren är Lund en otroligt
vacker stad. Slingriga smala kullerstensgator
kantade av stockrosor och färgglada små
hus, blomstrande rabatter runt den porlande
fontänen i Lundagård och de tusen caféerna
runt torgen. Ändå märks det så tydligt att
något fattas, detta är inte Lunds bästa tid på
året. Inte heller är det när magnoliorna
blommar och studentsångarna sjunger in
våren. Lunds bästa tid är slutet på augusti
och början av september när gatorna fylls av
cyklar, korridorrummen dammas av och
Botaniska trädgården fylls av utklädda
lekande novischgrupper. Studenternas
återkomst till Lund är ett glädjetecken, på
samma sätt som när flyttfåglarna återvänder
efter vintern. Lund går från att bara vara
vacker till att vara vacker och livfull.
Jag minns distinkt dagen då jag
fick mitt antagningsbesked. Mina
förväntningar på att få börja plugga i Lund
var skyhöga och mina förväntningar på dess
beryktade studentliv var minst lika höga.
Flyttlasset söderut gick och novischperioden
och terminen snurrade igång. Mina
förväntningar på Lund uppfylldes med råge
och nu tre år senare har jag inte ångrat mitt
beslut att plugga i Lund en enda sekund. Nu
hoppas jag att vi i Medicinska Föreningen,
din nya studentkårssektion, ska kunna ge
Dig en lika bra start på livet som student.

Jag som skriver heter Linnéa och är
ordförande för Medicinska Föreningen
under verksamhetsåret 17/18. Vid min sida
har jag föreningens lysande vice ordförande,
Egil. Vi två har tagit paus från våra studier
och jobbar nu heltid för att ge Medicinska
Föreningens medlemmar, alltså dig, en
kanonutbildning men även ett grymt kul
socialt liv utanför studierna. Detta gör vi
tillsammans med vår eminenta styrelse och
alla fantastiska aktiva i föreningen. Jag och
Egil håller ofta till på vår expedition som
ligger på bottenvåningen på BMCs
studentcentrum. Du är varmt välkommen in
och snacka med oss om allt från din
utbildning till vart du kan hitta den godaste
och billigaste (alltså bästa) ärtsoppelunchen!
Vi bjuder dessutom alla medlemmar på
gratis kaffe på måndagar 10-13.
Till sist vill jag önska Dig
varmt välkommen till studentlivet i Lund
och framförallt välkommen till Medicinska
Föreningen, Lunds bästa kårsektion (helt
objektivt sett)! Du har ett fantastiskt äventyr
framför dig!
Alla gladaste hälsningar,
Linnéa Sandström
Ordförande Medicinska Föreningen
Lund-Malmö
Hitta oss!
Medicinska Föreningens expedition på BMC
studentcentrum.
Vill du veta mer om Medicinska Föreningen,
besök vår hemsida: www.mfskane.se. Likea
oss gärna på facebook och följ oss på
instagram; @mfskane
Kontaktar oss gör du lättast via mail
Linnéa, ordförande: ordf@mfskane.se
Egil, vice ordförande: vice@mfskane.se

www.mfskane.se
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Medicinska Föreningen
- Din studentkår

Medicinska Föreningen är en anrik
studentförening som grundades redan 1894.
Först 1996 blev föreningen en kår för att
2010 bli en sektion i Medicinska fakultetens
gemensamma kår Corpus Medicum. Där
ingår även VÅVS (sjuksköterskestudenternas
sektion) och SSGI (sjukgymnaststudenternas
sektion). Inom Medicinska Föreningen ryms
studenter från biomedicin- och
läkarprogrammet, utbildningarna i audiologi
och logopedi samt studenter som läser
master i folkhälsovetenskap.
Kåren fyller huvudsakligen två viktiga
funktioner för dig som student: dels arbetar
MF för att din utbildning ska hålla högsta
möjliga kvalitet och dels för att
medlemmarna ska kunna erbjudas ett rikt
och utvecklande studentliv.
Utbildningsbevakning är en
benämning på kårens arbete med att granska
utbildningarna och representera studenterna
gentemot program- och fakultetsledning.
Detta sker med hjälp av kursombud och
utbildningsråd som drivs av frivilligt
engagerade studenter. Målet är att du ska få
den bästa tänkbara utbildningen under din
tid vid Lunds universitet.
Den sociala verksamheten är
viktig för att skapa gemenskap och ett bra
studieklimat - det är viktigt att du har roligt
under din studietid. Medicinska Föreningen
erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter för
att passa alla: frossa i brunch på söndagar,
löpträna med Idrottsutskottet, drick en kall
öl i puben eller lär dig sy i Kirurgiska
utskottets workshops. Varje termin
arrangeras flera större evenemang så som
Corbalen på hösten (en av Lunds största
baler), examenshögtider,
arbetsmarknadsdagen Corpus Laborans och
Toddydagen m.m. Medicinska Föreningen
disponerar över två hus där vi bedriver en
stor del av vår verksamhet: en stor vit villa
mitt i Lunds hjärta kallad Locus Medicus
Lundensis och det vackra gamla
sjukhuskapellet i Malmö, kallat Locus
Medicus Malmoensis.

Studentlund
Medicinska Föreningen är en del av
Studentlund - ett samarbete mellan de flesta
av Lunds kårer och nationer samt
Akademiska Föreningen (AF). Det innebär
att ett Studentlundsmedlemskap gör dig till
medlem både i MF, valfri nation och AF.
Detta ger dig tillgång till i stort sett hela
Lunds studentliv: gå på nationers
evenemang, stå i AFs bostadskö, gå på MFfester och få möjlighet att påverka din
utbildning!
Du blir medlem i Studentlund
genom att besöka www.studentlund.se och
registrera dig med ditt antagningsbesked. Väl
i Lund går du till den nation du valt och
skriver in dig fysiskt. Frågor eller krångel?
Kontakta vice ordförande Egil som har
stenkoll på studentlund så hjälper han dig.

Novischperioden

Under dina första veckor i Medicinska
Föreningen kommer du som novisch (ny
student) bli varmt mottagen av dina
äldrekursare. Månader av planering ligger
bakom de fullspäckade första veckorna då
du får möjlighet att lära känna din nya klass
och andra studenter. Vi hoppas att det ska
erbjudas något som passar alla! Missa
framför allt inte sångboksinsjungningen eller
den studiesociala dagen där du bjuds på
lunch och får träffa våra utskott.
Novischperioden avslutas med sittningen
Partus (lat. för förlossning, där du och dina
kursare formellt blir termin 1-studenter).
Lämna inte klänningen/ kostymen hemma,
den kommer du att behöva!
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