Kære medlemmer,
Instagram
Har du lyst til at vise din hverdag på studiet? Så kunne du være en oplagt kandidat til vores instagramprofil!
Skriv til infoansvarlig@studmedvet.dk, hvis du er interesseret.

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. Så kom og få en sludder eller et nyt klistermærke i vores kontortid.

VMF Tasker og t-shirts til salg
VMF sælger stadig tasker til 370,- /stk. samt flotte og t-shirts til 75,-/stk og poloer til 100,-/stk. (ideelle til
praktikophold). Du kan også købe bogen ”Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary” for bare 50,-/stk.
Så kig forbi i kontortiden hver tirsdag kl. 12.15-12.45.

Velkommen til Camilla Højris Hansen ’15
Da vi desværre har måtte sige farvel til Line som informationsansvarlig blev Camilla valgt som suppleant til
RSV-mødet d. 15/3. Vi glæder os rigtig meget til det nye samarbejde og byder Camilla et varmt velkommen i
Sekretariatet.

RSV-møde d. 27/4 2017
RSV består af alle de dyrlægestuderende, som har poster indenfor VMF. Dog er RSV-møderne er åbne for
alle VMF-medlemmer. Der er altid lækker gratis aftensmad og snacks. Kom og hør om alt hvad der rør sig
på dit studie og giv din mening til kende.

Frivillig til WSAVA kongressen
Kunne du være interesseret i at være frivillig til WSAVA kongressen fra d. 23. september til d. 28
september. Læs nærmere på følgende link: http://www.studmedvet.dk/wpcontent/uploads/2017/04/WSAVA-World-Congress-2017-danske-frivillige.pdf
Find tilmeldingsskema i ovenstående link og udfyld det før d. 1. maj og skaf en plads som medhjælper.

Saly’s Hest
!! HVEM ER ÅRETS UNDERVISER 2017? SIDSTE DATO FOR INDSTILLING ER D. 17/4 !!
Har du haft en underviser der er bedre end de fleste, så er det ved at være sidste chance for at indstille
vedkommende til den hædersfulde pris: Saly’s Hest. Prisen er en efterkommer af Den Gyldne Tyr, som har
eksisteret på Frederiksberg Campus siden 1990. Saly’s Hest fører traditionen videre på Veterinærmedicin.
De studerende nominerer underviserne, og et udvalg under VMF bestående af studerende fra forskellige
årgange står for den endelige udvælgelse. Med den æresfulde titel som årets underviser på
Veterinærmedicin, følger en pengepræmie, et indgraveret dørskilt og æren af ét års ejerskab af Saly’s Hest
statuetten. Overrækkelsen af Saly’s Hest foregår til fortovscafe til Smediefesten. Følg nedenstående link og
begrund, hvorfor netop din yndlingsunderviser fortjener denne pris.

http://www.studmedvet.dk/?page_id=2783

Smediefesten 2017
Den 19. og 20. maj slår Smediefesten endnu engang dørene op for et brag af en fest. Traditionen tro vil det
hele starte med fortovscafé fredag den 19. maj kl. 13 og i løbet af festivalen vil bl.a. Luftens helte, For Akia,
Xander og Lucy Love spille op til dans. Det vil igen i år være en mulighed at købe billetter online og linket
kan findes i begivenheden for ”Smediefesten 2017” på facebook. Husk at købe billetter i god tid!
Vi glæder os til at feste med jer!

Med venlig hilsen
VeterinærMedicinsk Forening

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

.

