
Kære medlemmer,  

Velkommen til de nye studerende 

Hjerteligt velkommen til alle vores nye medlemmer! Vi håber, I får en super god tid på studiet   

Lidt om VMF 

Kontakt med VMF kan enten foregå i vores kontortid hver tirsdag 12.15-12.45 eller på vores mail 

vmf@studmedvet.dk.  

I kan følge med i de forskellige events og møder via VMF’s kalender på vores hjemmeside 

www.studmedvet.dk.  

Køb brugte bøger hos Acedemic Books 

På denne hjemmeside http://www.acedemicbooks.dk/brugteboeger/frb er det muligt at se, hvilke bøger 

Acedemic Books indkøber og sælger videre. Samtidig er det muligt at se, hvad du kan få for din brugte bog.  

Instagram 

Kunne du være interesseret i at vise din hverdag på studiet? Læs mere om hvordan du kan få lov til dette på 

vores hjemmeside: http://www.studmedvet.dk/?page_id=65426  

De gode ’likes’ 

VMF har lavet en liste over de gode ’likes’ på facebook, så det gør det nemmere at følge med i de 

forskellige aktiviteter i VMF og på campus. Se mere her: http://www.studmedvet.dk/?page_id=65700  

VMF Event  

Sørg for at følg VMF Event på facebook, da de har mange spændende arrangementer på tegnebrættet. Lige 

nu er det muligt at tilmelde sig til bl.a. Allergi-aften. Følg dem på facebook her: 

https://www.facebook.com/VMF-Event-1422294031372791/?fref=ts  

Foreninger på Frederiksberg Campus 

Er du interesseret i at vide mere om de forskellige foreninger på campus, så kan du læse mere her 

http://www.studmedvet.dk/?page_id=2986. Mange af de forskellige foreninger er også at finde på 

facebook.  

Tid til at søge til Studenterpuljen SUND for efteråret 2016 

Alle basisgrupper, foreninger og studenterpolitiske organisationer på SUND kan søge om midler til 

studenteraktiviteter med et socialt og/eller fagligt formål. Næste ansøgningsfrist er den 29. september 

2016.  

Ansøgninger til Studenterpuljen SUND behandles af Studenterforum SUND på et ordinært møde den 3. 

oktober 2016. VMF’s repræsentanter i Studenterforum håber at se rigtigt mange gode ansøgninger fra 
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foreninger forankret på Veterinærmedicin og Frederiksberg Campus, ligesom vi gjorde i det forgangne 

forår. 

Er du engageret i en basisgruppe, forening eller studenterpolitiske organisation, der skal have del i 

Studenterpuljen SUND? Se nærmere information her: 

http://sund.ku.dk/uddannelse/studieliv/studenterforeninger/ 

Med venlig hilsen  

VeterinærMedicinsk Forening   

 

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer af VMF, og kan ikke afmeldes. 

http://sund.ku.dk/uddannelse/studieliv/studenterforeninger/



