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madsfoek.dk/).

Mads Føk har kontor i B1.26, og kan
her træffes fra tid til anden.



Leder

Heil Mailund
Egentlig havde jeg sat Mailund til at skrive en
leder, men det har han ikke fået gjort. Jeg havde
truet med, at hvis han ikke gjorde det, ville jeg
skrive en leder, som får ham smidt i fængsel;
her er den:

Nazister er seje
Mailund har altid elsket nazister, og bruger
mange dage på ar marchere med dem. Han har
en opopustelig plasticdukke formet som Hitler,
og han har eget jødebrænderi derhjemme.

Hver morgen går han ud på gaden og sæt-
ter ild til sin nabo, Shaprut, hvorefter han sky-
der vildt omkring sig med et tysk maskingevær,
mens han synger nazistiske sange.

Gamle mennesker og handicappede
lugter
Mailund kan heller ikke lide gamle mennesker
og handicappede. Han parkerer altid i handi-
capparkeringen, dytter voldsomt efter gamle
damer, der går over vejen og stjæler gangstati-
ver fra folk på gaderne.

Mailund går ind for at fjerne folkepensio-
nen, førtidspensionen og efterlønnen. Mailund
sparker også dyr.

Aktiv dødshjælp – også til raske
Mailund går ind for aktiv dødshjælp. Han er
imod human død, men taler for at alle, syge
som raske, hvis de selv eller familien ønsker
det, kan tages af dage, fx ved brug af våben,
dræberrobotter eller lasere.

Mailund praktiserer selv dette til daglig.

Gensplejsning og biologiske våben
gør hverdagen rarere
Mailund er lige blevet biolog for at kunne mani-
pulere med gener på stamceller fra mennesker.
Mailund bruger ikke gensplejsning til gode for-
mål, såsom at kurere sygdomme eller skaffe

verdens befolkning mad, næh, Mailund mener
at gensplejsning er hans personlige legetøj, og
morer sig med at give små hunde hugtænder,
tilføje lemmer til killinger og ændre arme til
plæneklippere samt lave andre mystiske defor-
miteter på menneskebørn.

Mailund bruger også meget tid på at ud-
vikle biologiske våben, såsom miltbrand, pest,
AIDS og George B.

Stoffer til alle

Mailund har skabt en stor formue på at sælge
stoffer til mindreårige. Han stiller sig i skolegår-
den, og, grundet sin lidne størrelse, falder ind
i omgivelserne. Han sælger ecstacy, kokain og
Toms guldkarameller til børn i kun 4 klasse.

Mailunds imperium importerer selv de far-
lige stoffer fra Columbia og er ikke bange for at
tilsætte bagepulver eller rottegift til stoffet, før
det, via et sindrigt distributionsnet, slår tusin-
der af uskyldige børn ihjel.

Mads Føk rules

Værst af alt er dog Mailunds sympati for det po-
litiske smædeskrift Mads Føk. Denne Løgnens
akse med basis i Danmark udsender hver må-
ned bagvaskende artikler, som fx i dette num-
mer:

• En anmeldelse af en pigeaften,

• Sjovesjove tegneserier,

• Et par reklamer for dels Bodycrashing of
J-dag,

• Indlæg fra Magisterforeningen,

• To artikler om det kommende valg til
universitets bestyrelse,

• En afsløring af at vi skal til at bruge nøg-
lekort i stedet for nøgler,
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Tegneserie

• En pressemeddelse fra studenternes
hus, hvori der står at de har fået en mil-
lion,

• Et meget aparte indlæg fra en, der hed-
der Lars Terkelsen,

• Rygter uden grund i virkeligheden,

• En edderunderlig artikel om Britney
Spears’ kommende album,

• En artikel, hvori dekanens gave til de
studerende, uge 43, skamroses,

• Den stærkt pornografiske brevkasse, Dr.
Føk,

• Hetzes, der latterliggør dine medstude-
rende,

• Et horoskop, som fortæller dig at du al-
ligevel skal dø,

• Et opgavehjørne, hvor det tydeligvis er
vigtigere for forfatteren at nævne ordet
“idiot” end at stille interessante opgaver.

Derfor, hvis du ser denne Mailund, tøv ikke
med at kaste ham højt op i luften, eller, endnu
bedre, smid ham i fængsel. Lad ham sidde og
rådne op blandt rotter og advokater. Så kan
ham måske lære det!

/mw
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Anmeldelse af pigeaften

Anmeldelse af pigeaften

Ok, nu har jeg ikke som sådan været til en pige-
aften,1 men da det er Mailund og mig selv, der
skal læse censur på dette indlæg, slipper den
sgu’ nok igennem censuren, hvis jeg er omhyg-
gelig med ikke at nævne bananerne og skov-
jordbærene.2 Desuden er vi jo for nylig af Del-
finen blevet kåret til det bedste blad i Europa
og det meste af Asien, og den eneste begrun-
delse for, at vi ikke blev kåret til det bedste blad
i verden var, at vi har svært ved at holde os til
sandheden.

Den pigeaften jeg vil anmelde forløb nogen-
lunde således. . .

Først skiftede alle til badetøj og gik udenfor
for at ligge og tage noget sol. Da det blev tid til
at spise aftensmad, skulle alle i bad (ikke fordi
folk svedte, selvsagt), men desværre var der kun
et enkelt badeværelse, så alle måtte stå under
den samme bruser på én gang.

Det var fredag, alle havde vundet en million
i lotto, det var jul og påske, alle havde fødsels-
dag og desuden havde alle været oppe til den
sidste eksamen og fået 13, så der var noget at
fejre, og der blev ikke sparet på maden. Der-
for fik alle en riskiks og en gulerod. Dertil kil-
devand.

Da alle efter festmåltiden var stopmætte, var
det tid til at se Glamour og Dallas i fjernsynet,
så alle smed overtøjet, og var således kun iført
undertøj, mens de interessante dramaer og in-
triger udspillede sig på skærmen.

Efterhånden som det blev senere på festen,
begyndte folk at drikke stærkere varer, først
danskvand og derefter var nogen så vovede,
at de drak danskvand med citrus! Således op-
stemte af de stærke drikke, faldt samtalen på

hvem der havde fået en kæreste eller en bums,
hvem der var blevet tyk, hvem der var snobbet
og hvem der var nørd.

Diskussionen blev mere og mere ophedet,
ikke mindst tilskyndet af de stærke dråber, der
flød i mere og mere rigelige mængder (en enkelt
havde næsten drukket en hel flaske danskvand
med citrus!!). På et tidspunkt overhørte en, der
var på vej tilbage fra toilettet, hvor hun havde
shinet sin læbestift op, to andre piger sidde og
bagtale hende – hun hørte endda en anden sige
noget i stil med “. . .taget 100 gram på. . .”, og
straks var der slagsmål i luften. Hun greb en
pude og kastede den efter hende, der havde
sagt at hun var fed. Den anden var kun 3 meter
fra at få puden lige i ansigtet, og hun greb straks
en pude og kastede den retur, men missede og
var kun 4 meter fra at ramme en tredje pige,
som sad og diskuterede barbiedukker med en
anden. Som man kan forestille sig, gik der ikke
lang tid før alle var involverede i en heftig pu-
dekamp.

Så var der en, som så på sit ur, og opda-
gede at klokken var næsten fem minutter i 20.
Hun sendte en SMS til de andre, og straks smed
alle hvad de havde i hænderne, og skyndte sig
hjem, så de kunne nå at være i seng inden klok-
ken halv ni.

Jeg giver denne pigeaften 3 Føkhatte, fordi
alle blev alt for fulde af alt det danskvand.

/mw

Hetz:
CERM: Jeg er røvirriterende når jeg
er ædru.

1Jeg bliver aldrig inviteret til den slags – eller til noget.
2Det så du ikke.
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Valg 2003

Valg 2003
For et år siden blev jeg, sammen med to an-
dre studerende, valgt til at repræsentere de stu-
derende i Konsistorium. Jeg vil her beskrive,
hvad året er gået med, og hvad der ligger foran,
herunder det kommende valg torsdag d. 20
november.

Konsistorium er Universitetets øverste sty-
rende organ, og det er her den langsigtede
strategiske planlægning foregår. I det forløbne
år har Universitetets internationale profil samt
informations- og web-politik været diskuteret.
Det er dog arbejdet med realiseringen af den
nye universitetslov, der har fyldt mest i årets
løb. Den nye universitetslov har store konse-
kvenser for de studerendes indflydelse på alle
niveauer, lige fra institutbestyrelser og studie-
nævn til Konsistorium.

Helt konkret sker der det, at Konsistorium
nedlægges og erstattes af en bestyrelse. Univer-
sitetsloven bestemte at denne bestyrelse skulle
have eksternt flertal, dvs. et flertal af medlem-
merne måtte ikke være ansat af Universitetet
eller være studerende her. Præcist hvor stor be-
styrelsen skulle være og dens sammensætning
af videnskabeligt og teknisk-administrativt per-
sonale, skulle bestemmes i Konsistorium, og
vi kom frem til at bestyrelsen skulle bestå af
to repræsentanter for de studerende, to repræ-
sentanter for de det videnskabelige personale,
en repræsentant for det teknisk-administrative
personale og seks eksterne. Dette var under om-
stændighederne en fornuftig sammensætning.

Dernæst fulgte udpegningen af de eksterne
medlemmer. I Konsistorium tegnede vi en pro-
fil af hvilken slags mennesker, vi ønskede i den
kommende bestyrelse og hvilke forventninger,
vi havde til dem personligt og til bestyrelsen
som helhed. Man gik derefter i gang med at
finde folk der opfyldte dette. Bestyrelsen blev
offentliggjort d. 21. oktober og interesserede
kan læse om den på www.au.dk. Den er et ka-
pitel for sig, men jeg vil kort sige, at jeg mener,
at vi som studerende kan være godt tilfredse

med resultatet.

Kommende udfordringer
Den nye bestyrelse skal udarbejde en ny
vedtægt for Aarhus Universitet. Indholdet af
denne vedtægt kommer til at have store kon-
sekvenser for de studerendes indflydelse. Ek-
sempelvis nedlægges institutbestyrelserne pga.
den nye universitetslov, og det skal i vedtægten
beskrives hvorledes de studerende sikres ind-
flydelse alligevel. I vedtægten er der ligeledes
mulighed for at styrke evalueringerne.

Den kommende bestyrelses arbejde kom-
mer naturligvis også til at omfatte andet end
vedtægtsskrivning, og her åbner sig mange mu-
ligheder for at forbedre de studerendes forhold.
I Studenterrådet har vi arbejdet for de såkaldte
undervisningsporteføljer, som kort fortalt går
ud på at underviserne, når de skal ansættes ikke
alene bedømmes på deres evner som forskere,
men også som undervisere. Målet med dette er
naturligvis at sætte fokus på undervisernes pæ-
dagogiske evner.

Valg til bestyrelsen 2003
Torsdag d. 20. november er der valg til bestyrel-
sen. Det er vigtigt, at du kommer og stemmer,
så de studerende kan få et stærkt mandat i be-
styrelsen, og dermed have gode muligheder for
at sikre de studerendes indflydelse i fremtiden.
For at stemme, skal du, hvis du er indskrevet på
Naturvidenskab, tage dig selv og dit studiekort
hen til Vandrehallen i tidsrummet kl. 9-16. Tra-
ditionen tro byder Mat.fys. Studenterråd på en
æbleskive eller to.

/Lars Nørvang Andersen

Hetz:
Myggen: Vi spillede ofte ludo der-
hjemme – det var det eneste spil skak
vi havde.
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Vigtigste valg i mange år

Vigtigste valg i mange år
Universitetets ledende organ, konsistorium, udskiftes med
en bestyrelse med overvægt af repræsentanter uden for uni-
versitetet.

Den 20. november er der kampvalg om de stu-
derendes to pladser i den nye ledelse af univer-
sitetet. Universitetets godt 20.000 studerende
kan vælge de to medstuderende, som de regner
med vil varetage deres interesser bedst. Folk
med flere års daglig gang på universitetet ved,
at valget til universitetets øverste organ langt
fra er det første af slagsen, og nogle har må-
ske den holdning, at verden nok skal være der
i morgen, hvis ikke de rigtige kandidater bliver
valgt.

I år står der imidlertid utroligt meget på
spil. Regeringen har ændret den øverste ledelse
fra konsistorium til bestyrelse, og i den foran-
dring ligger et markant signal: Fremover får
folk udefra meget mere indflydelse på emner
som de studerendes fysiske rammer, undervi-
sernes pædagogiske evner og måden der bliver
undervist på.

Balancen vipper

Det nuværende konsistorium har 15 pladser,
hvoraf 13 er besat af folk med deres daglige
gang på Aarhus Universitet. Når den nye besty-
relse går i gang med sit arbejde vipper balancen,
idet der vil sidde eksterne folk på seks af de 11
pladser. Lidt hurtig adderen giver det resultat,
at interne medlemmer går fra at have knusende
flertal til at være i undertal.

Universitetets øverste ledelse bliver med an-

dre ord snart påvirket kraftigt af udefrakom-
mende. De har sandsynligvis et anderledes syn
på ledelse af universitetet end den nuværende,
og derfor er det vigtigt, at der i den kom-
mende bestyrelse sidder studerende, som evner
at spore de mange nye bestyrelsesmedlemmer
ind på en politisk linje, som sikrer de studeren-
des interesser.

Bedste rammer

Studenterrådet sidder i dag på de studerendes
tre pladser i konsistorium. Vi har erfaringen
med at afbøde de værste virkninger af forslag,
der vil forringe den daglige undervisning. Vi
har kontakter til både byråds- og folketingspo-
litikere med indsigt og magt, og vi ved hvordan
vi som repræsentanter for en interessegruppe
på en snes tusinde kan påvirke disse magtha-
vere.

En anderledes kultur vil utvivlsomt blive en
del af vilkårene for de to studerende, der får
plads i den kommende bestyrelse. I Studenter-
rådet mener vi, at vore kandidater er bedst til
at præge udviklingen på et universitet i foran-
dring. På de studerendes vegne vil vi fortsat
sætte markante fingeraftryk på politikken, så vi
alle får de bedst mulige rammer at studere i.

Kasper Rasmussen
Formand for Studenterrådet

Hetz:
GPR: Jeg når at tabe mig før fredag.
Jeg brækker mig hver gang jeg får
noget i munden.

Hetz:
Bob: Må man gerne dunke i Helena?
GFUAN: Ja.

Hetz:
GFORM: Hvilken vej er det døgnet
vender?

Hetz:
Labich: Aarh jeg har ondt i røven. . .
af at ligge så meget ned.
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Tegneserie

Har du en iværksætter i maven?
Arrangement om mulighederne for at blive selvstændig
erhvervsdrivende magister.

Torsdag d. 23/10
i DMs lokaler, Frederiksgade 77 2. sal, mødelo-
kale 2, kl. 16-18.30

Allan Jensen
Uddannet dramaturg (BA) fra Institut for Dra-
maturgi
Indehaver af PR-bureauet TRACK (herunder
dramaturgisk konsulentvirksomhed)
Taler ud fra egen praksis-erfaring om fordele og
ulemper ved at være selvstændig magister.

Per Høj Jørgensen
Cand. oecon fra Aarhus Universitet
Har fungeret som virksomhedsrådgiver over
for iværksættere og mindre virksomheder de
sidste 20 år, hos CVU, TIC og Teknologisk In-
stitut. De sidste to år selvstændig/freelance-
konsulent.

Underviser på Handelshøjskolen og arbejder pt
med videnbaserede iværksættere for Center for
Entrepreneurship.

Britta Thomsen
Cand.mag. i historie og portugisisk
Selvstændig erhvervsdrivende af enmandsvirk-
somheden Facilitate, der arbejder med udvik-
ling af EU-projekter med fokus på fremtidens
magistre på arbejdsmarkedet.

Hvis du vil have mere information, check
www.magister.dk/studentersektionen

Dansk Magisterforening
Studentersektionen i Århus

Næste Cand.hvad? arrangement omhandler
“Mit første job”, og bliver onsdag d. 10/12 kl.
16-18
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Dansk Magisterforening
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Drinksmagning

!bo !(good drinks)
Yellow Alert

Ingredienser

• 2 mål Gin,

• 3 mål Southern Comfort,

• Appelsinjuice,

• 2 mål Rose’s Lime.

Udseende Gul, rødlig (gylden).

Smag Citrusagtig og tør, lidt sur.

Slag Mild smag, slår hårdt.

Archibalds (turkis) Blues

Ingredienser

• 2 mål Mørk Rom,

• 2 mål Kahlua,

• God skvis mælk,

• 1 mål Bols Blue.

• Fordeles som shots.

Udseende Vent med at omrøre (“Don’t look
into the light”).

Smag Rund, dejlig, nam-nam, vammel i store
mængder, sød, blå mathilde-smag.

Slag Pas på hvis du glemmer hvad du drikker,
ulven i fåreklæder, psyko bamseline, ser
nuttet ud, men ved nærmere bekendt-
skab. . .

!hindbærBrus

Ingredienser

• 2 mål Vodka,

• 1 mål Southern Comfort,

• 1+ mål Vodka Kurrant,

• 7up (to the top).

Udseende Hindbærbrus.

Smag Hindbærbrus (“kind of”).

Slag “Danser som en bi. . . stikker som en. . .
well. . . erhhh. . . I guess the songs over
then.”, tøsedrink (hvis der altså findes
sådan noget på datalogi).

Fodsvamp (It grows on you!)

Ingredienser

• 2 mål Vodka Kurrant,

• 1 mål Rose’s Lime,

• 1 mål Kahlua,

• 7up.

Udseende Lys, brun, transparant.

Smag 7up med kaffe!?!

Slag Man kan smage hvad der er i, så er du ad-
varet, addictive.
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Tegneserie

Sæbe-Gin-Vin

Ingredienser

• 2 mål Gin,

• 1 mål Vodka,

• Halvtør vin,

• 7up.

Udseende Klar.

Smag “Ny smag hver hver gang,” “som at
slikke på sæbe.”

Slag “I pity the fool who drinks this. . . I pity
him.”

But. . . it’s pink! (CMI)

Ingredienser

• 2 mål Southern Comfort,

• 1 mål Vodka,

• Mælk,

• 1 ½ mål Grenadine,

• 2 spsk Flormelis.

Udseende Pink. . . Barbiepink.

Smag Smager af Barbie, smager af lyserødt,
smager sødt.

Slag “But. . . But it’s pink.”

Compiler Error

?
Ingredienser

• Alle overstående drinks blandet
sammen. . .

Udseende Lyserøde og grønne klumper! Den
ser bedre ud på vej op.

Smag Klam konsistens, god “smag”, som at
drikke jorbærgrød.

Slag “Av! Bøvs! Mælk!,” “skal koges for at
dræbe alle bakterierne,” “muligvis en
kur mod cancer.”
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Pressemeddelelse
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Reklame
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Gaven fra dekanen

Gaven fra dekanen
Som alle nok har opdaget, er vi i dette semester
blevet beriget med ekstra uges ferie, nemlig uge
43. Jubii!, efterfulgt af en fanfare.

Jovist er der nogle enkelte folk (russerne),
der skal til onde eksamener! Nej, vent det pas-
ser jo ikke. De skal til den onde, onde, onde
Calculus 1-eksamen eller et eller andet let pjat.
Hov dette var lige et sidespor, men når man
selv har overlevet Mat 10,1 , Mat 11,2 dMod-
Log,3 dOvs4 osv., har man en tendens til at blive
en anelse bitter over, at vi nu er begyndt at følge
russerne ud på lokumet for derefter at tørre rø-
ven på dem!

Nå, men for at vende tilbage til uge 43,
grunden til at jeg skriver om denne Guds5

gave til de studerende på anden del, er sim-
pelthen, at jeg udeblev fra et redaktionsmøde!
Og med Michael Westergaard som ansvarsha-
vende, kommer man til at give øl eller lave
et stripshow ved det forestående Mads Føk-
juleølssmagningsarrangement, hvis man ikke
gør som han siger. Men det er også ok, da han
er rimelig nuttet, kær, charmerende og ser dejlig
ud nøgen.6

Jeg synes egentlig, at uge 43 er en ret kedelig
ting at skrive om, mest af alt fordi jeg ikke rigtig
skal noget i uge 43, og, efter at have brugt noget
tid på at overveje hvad jeg egentlig skal bruge
denne ferieuge på, er jeg stadig ikke blevet klo-
gere. Klassiskeren er jo, at man skal læse op på
alt det man har forsømt,7 men når man brugt
ca. 10 minutter på at konstatere, at det virker
fuldstændigt umuligt at få læst de 10.000 sider
man er bagud, bare fordi man følger et Brian M
kursus, opgiver man hurtigt denne plan og be-
gynder at lede efter alternativer.

Og her er jeg virkelig kommet på en god
plan, den kræver kun 5 feriedage, 10 kasser øl,
meget frækhed, mw og noget mere eller mindre

ligegyldigt halløj. Så indtil videre er vi kørende,
da vi jo klart har en mw, de 10 kasser øl kan
nok skaffes, de 5 feriedage har dekanen skaffet
og frækheden kommer efter indtagelsen af øl og
det har vi jo nok af. Når man har disse ingredi-
enser har man en helvedes god undskyldning
for at drikke sig palle-palermo-fulde og svine
en røvfuld første-kvarters studerende inden de-
res forestående eksamen, så mw og jeg kan kun
sige tak for sidst til jer alle :-)

Nå, dette var en totalt ligegyldig og ind-
holdsløs gang vrøvl og ævl, men tilgengæld var
det sjovt.

Smølfespark
casper

1I de gule noters tid.
2Dengang det var et helårs-fag og Klaus Thomsen stadigvæk var skræmmende!
3Dengang Kohlenbach gjorde kurset nemt!
4Året efter det var svært.
5Altså hvis man ser dekanen som Gud.
6Hvis du ikke tror på dette, så ophold dig på uni når Juleølssmagsning arrangementet løber af stablen
7Hvis du ikke er bagefter, så har du ikke noget liv, eller er rus, fordi de har det jo så nemt!
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Forventingens Glæde

Forventingens glæde: Den 18. november
Som læsere af min leder i sidste nummer af Føk
(det sjovt nok også var det første) vil vide, har
vi her i Føk lobbyet kraftigt for at Britney Spears
skulle udgive et nyt album. Endnu engang vi-
ser det sig hvor stor magt vi studerende igen-
nem Mads Føk har: allerede den 25. september,
kun 6 dage efter det omtalte nummer af Føk
udkom, kunne man på www.britneyspears.
com, under titlen New Britney Album “In The
Zone” In Stores November 18, 2003!, læse den
glædelige nyhed, at det næste album fra Britney
Spears, “In The Zone”, kan købes i butikkerne
fra tirsdag den 18. november. Jubi!

Man kunne også læse om den første single,
“Me Against the Music”, som Britney den 4.
september opførte for over 100.000 personer til
en gratis koncert, der var stablet på benene for
at markere starten på fodboldsæsonen i USA.
Man fik at vide at “Me Against the Music” ville
kunne høres i radioen fra den 30. september,
og at Madonna ville synge den sammen med
Britney. Musikvideoen, hvori Britney leder ef-
ter Madonna i en stor labyrint, ville udkomme
i MTVs “Making the Video” den 13. oktober.
Det skulle imidlertid vise sig at planerne blev
ændrede. På www.britney.com kunne man
et godt stykke tid læse, at videoen ville ud-
komme den 20., hvorimod man i nyhedsbre-
vet fra samme sted (som blev udsendt torsdag
den 16.) kunne læse at Britney ville synge san-
gen live på Saturday Night Live lørdag den 18,
og videoen i øvrigt ville blive frigivet den 21. I
nyhedsbrevet var heldigvis også et link til MTV,
hvor man kunne læse at videoen ville blive fri-
givet den 21., og det viste sig da også at holde.

Mens vi sidder og tæller dagene til den 18.
november skal vi finde på noget at lave. Brit-
ney People (www.britneypeople.com) har,
udover spændende nyt om “In The Zone”, så-
som billeder af coveret og en trackliste, star-
tet et initiativ, kaldet “The Promise” (www.
britneypeople.com/promise/), som går
ud på at støtte Britney ved ikke at downloade og
høre det nye album men i stedet købe det på ud-
givelsesdatoen. Man kan markere at man afgi-

ver løftet ved at downloade et billede, sætte det
på sin hjemmeside og linke til “The Promise”-
websiden. Formålet med “The Promise” ses me-
get tydeligt i følgende citat fra websiden:

So what is this promise about?
It’s not about the album sales. It’s
not about being against downlo-
ading. It’s not neccessarily about
setting goals for yourself. Plain
and simple, It’s about the music.

Vi kan så bruge tiden indtil albummet kom-
mer med at tage kolde bade og nyde eksiste-
rende og velkendte numre, såsom “Baby One
More Time”, “Crazy”, “Oops! I Did it Again”,
“Lucky”, “Overprotected” eller “I’m Not a Girl,
Not Yet a Woman” – de to sidste kan man endda
(sammen med “Satisfaction”) også nyde i stor-
filmen “Crossroads” – eller nyde nogle af de
mindre kendte numre, som “E-mail My Heart”,
den meget smukke “Dear Diary” (som Britney
i øvrigt selv har været med til at skrive), el-
ler de fantastiske “When I Found You”, “Bom-
bastic Love” samt “Heart” og “Autumn Good-
bye” (som kun er udkommet i hhv. Japan og
Australien).

Man kan også melde sig ind i “Brit-
ney Spears i-Squad” (i-squad.com/Jive/
Britney%20Spears.html), hvor man kan
quizze om Britney (vidste du at hun er født den
2. december 1981?), deltage i afstemninger og,
bedst af alt, alt dette giver points, som man kan
veksle til CDere og merchandise.

En anden mulighed er, at tage en afslap-
pende stund med spillet “Britney’s Dance
Beat”, hvori man er backing danser for Britney,
og skal arbejde sig op og til sidst danse sammen
med Britney selv (og det er svært!). Spillet kører
både på PS2, PC og Game Boy Advanced, så der
skulle være muligheder for alle.

Ellers kan man bare Google rundt for at
finde sjove facts om Britney (hendes yndlings-
farve er lyseblå, til morgenmad foretrækker
hun Kaptajs Knas, hun spillede Basketball da
hun var yngere, hendes første musikvideo,
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Forventingens Glæde

“Baby One More Time”, blev filmet i samme
gymnastiksal som filmen Grease, hun er 162
cm høj, hun har været med i “Mickey Mouse
Club” (sammen med Christina Aguilera og Ju-
stin Timberlake – sidstnævte datede hun en kort
overgang), sammen med sin mor, Lynne Spears,
skrev hun bogen “Heart to Heart” osv.). Det er
også muligt at følge med i hvad der sker med

“The Official Britney Spears Fan Club” (www.
britneyspears.musictoday.com) ved at
melde sig på deres mailingliste.

Hvis ikke alt dette er nok, kan man også
vælge at skrive en lang artikel om Britney
Spears og sende den til Føk.

/mw

Hetz:
Lone: Jeg er forholdsvis ligegyldig.

Hetz:
Bjarke: Hvorfor har de også lavet en
endelig stor telefonkø?

Hetz:
Helge: Hvordan staver man til LP?

Hetz:
Helge: Jeg kan da ikke være langs-
omst hver gang. . .

Hetz:
bromille: This is a good analysis
because we use Jensen twice!

Hetz:
Bo (BKA$$): Det er utroligt så hurtigt
du kan nå at komme igen.

Hetz:
Mary: Ja.

Hetz:
CfP: Please apologize if you receive
multiple copies of this Call for Pa-
pers.

Hetz:
Peter Bro: Hvis man har et træ, og
derefter tager briller på, så har man
stadigvæk et træ.

Hetz:
Rolf: You are now driving on mo-
torway E45. Turn left.

Hetz:
Rolf: Select the smallest half.

Hetz:
Louise: Jeg trykker bare på den hem-
melige knap – shift.

Hetz:
Burger (til KA$$): Hvis du scorer
mig, har du vundet.

Hetz:
Chefen: Din kæreste var det hende,
jeg så dig med ved Brunns Galleri?
Galatius: Nej, det var min mor.

Hetz:
Brøl (om Brian): Hvor mange fingre
har han?
Therese: Fem!

Hetz:
Brøl (om Brian): Hvor mange fingre
har han?
Therese: Fem!

Hetz:
Lars (mens han regner SS2): Er det
ikke muligt at vi kan gøre det her lidt
mere kompliceret?

Hetz:
Køleren: Jeg hader fandme approxi-
mative udtryk! (ultrakort pause) Jeg
hader alt!

Hetz:
Thomas Kragh: Hvornår er det nu
det er? Det må da være en eller an-
den dato.

Hetz:
GFORM: Nu går jeg op til min vejle-
der, for jeg skal lige tisse.

Hetz:
Clausen: Køler, hvis det er sådan at
du ikke forstår handlingen i en por-
nofilm, skal du jo spørge.
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Opgavehjørnet

Opgavehjørnet

Denne måneds opgave er ikke ret svær. Den er
fundet ved at søge på difficult math problem på
Google, så man skulle tro den var svær, men
fyren, der siger at den er svær, må være idiot.
Hvis du ikke er en idiot, så besvar opgaven in-
den den 18. november 2003 og send svaret til os
på jeg_er_ikke_idiot@madsfoek.dk eller
aflever besvarelsen i vores skab (nogle kommu-
nister har hugget vores postkasse, så den virker
ikke mere).

Opgaven er som følger:

Opgaven denne gang
Ved hjælp af et diagram, vis følgende:

1
r + 1

<

∫ r+1

r

1
x

dx <
1
r

(1)

Deducer at summen af de første N termer
af følgen 1 + 1

2 + 1
3 + · · ·

1
r + · · · ligger mellem

loge(1 + N) og 1 + loge N, hvor N > 1. Vis at
summen af et hundrede millioner termer ligger
mellem 18, 4 og 19, 5.

Opgavestilleren er i øvrigt også en idiot.
Mange andre ville skrive ∑

N
1

1
N i stedet for

det bøvl med “de første N termer. . .” blahblah.
Mange ville også tage for givet at log betyder
loge , da der er tale om matematik (og ikke kemi,
hvor log ville betyde log10 eller datalogi, hvor
det ville betyde log2).

Bevis at du ikke er en idiot. Løs opgaven!
Vi trækker lod mellem de mange, mange rig-
tige besvarelser vi får (medmindre I vil bevise
at studerende er idioter!) om et ølkort til kemisk
fredagsbar, som giver ret til ikke mindre end 6.
Øl, forståes.
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Vi har modtaget

Opgaven sidste gang
Sidste måned gik opgaven ud på at finde tvær-
summen af alle cifre i det på den tid nærvæ-
rende nummer af Føk.

Vi fik to besvarelser på sidste måneds op-
gave, men, ak, begge var forkerte. I begge løs-
ningsforslag blev vi gjort opmærksom på at der
var tale om løsningen hvor alle ruskort var in-
kluderede. Det kan vi tolerere.

Desværre havde begge løsere glemt at vi i
Mads Føk er meget dovne. Det betyder fx at vi
ikke skriver artikler hvori vi analyserer mod-
tagne pressemeddelelser, som fx den vi fik fra
Studernterhuset, men i stedet bare scanner dem
ind og putter dem i bladet. Ups, den fik de
vist ikke talt med, hva’? Der var også tal på
den plakat, man ikke kunne læse, men som
var på det billede vi havde af døren ind til et
toilet i Åboland. For slet ikke at komme ind

på tallene på tegningen, der hver måned pyn-
ter op på opgavehjørnet. Eller tegneserien med
Mat. Kant. Eller de to Helpdesk regneserier. Og
TÅÅGEKAAMMMERETS reklame.

Vi har ikke selv gidet finde ud af hvad svaret
er, fordi vi, som allerede nævnt, er dovne.

Sådan en gang sjusk kan naturligvis ikke
munde ud i en præmie, så derfor er der i denne
måned en bonusopgave, der ligesom hovedop-
gaven kan udløse intet mindre end 6 øl i kemisk
fredagsbar:

Bonusopgave

Vær af hunkøn. Besvarelse (inkl. billede) ind-
sendes til bonusopgave@madsfoek.dk inden
den 18. november 2003.

/mw

Nogen, der vil lege?

Mission
Fange og kontrollere asteroider.

Formål
Minimum tre sider, sociologisk, økonomisk og paranoidt.

Sociologisk

Den kinesiske mur blev bygget for at holde folket inde, ikke horderne ude. Hvis ikke menneske-
heden ekspanderer ud i rummet, er vi bag en mur og vor styreform bliver derefter.

Økonomisk

Ikke så ringe at sidde på nogle hundrede ton ren åre.

Paranoidt

Lortet har en tendens til at dratte ned med 30.000 km
t

/Lars Therkelsen
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Horoskop

Horoskop
Skorpionen

Kender du begrebet ”novemberrygsmerter´´?
Nej vel, så lad være med at nævne det!!! Dit
kærlighedsliv står og falder på om du scorer.

Skytten

Billard, billard og atter billard. Du kan ikke
tænke på andet. Også godt det samme. Den
17/11 indtræffer der en hændelse, der vil være
altafgørende for din videre eksistens. Men bare
rolig; hvis du indsender 5 brandgode artikler til
Mads Føk skal vi nok hjælpe dig igennem.

Stenbukken

Dit ur går i stå.

Vandmanden

Du kunne nok lide at vide, hvad der sker i frem-
tiden. Det kunne vi jo allesammen, men det kan
du godt glemme alt om!

Fiskene

WOW! Sikken en november! Du drukner, falder
ud fra et højhus, bliver spist af Godzilla og får
en mellemsød kæreste.

Vædderen

Hæld lagen fra surkålen og skyld den under
rindende vand, hvis den smager meget stærkt.
Knug kålen fri for væde og fordel den i et stort
ovnfast fad.

Tyren
Kannibalisme virker som en tiltalende idé. Du
er jo syg! På den anden side kan det jo være,
at din svigermor kommer til middag. Det bliver
din kommende ekskæreste ikke så glad for.

Tvillingerne
Sålænge du ikke er rus, skal det nok gå alt sam-
men. Studerer du på anden del, skal du nok
holde dig fra offentlige steder. Har du skrevet
dit bachelor-projekt inden for de sidste 10 år, er
det bedst ikke at sige noget til nogen, da det vil
blive taget meget ilde op.

Krebsen
Elguitar og saxofon, du vil ha’ rock ’n roll og
ikke andet. Pas på folk, der kalder sig Røde
Poul.

Løven
Andet trimester vil virkelig være den værste pe-
riode i dit liv hidtil. Øv, øv.

Jomfruen
Grundet et pludseligt styrtdyk i aktiekurserne
hos NEG Micon, brænder du samtlige gryderet-
ter på i november.

Vægten
Du er nok et heldigt asen, hva’?! Alt vil lykkes
for dig på studierne og din karriere som TV-kok
tager virkelig fart. I kærlighedslivet kan du med
fordel søge lykken med en krebs.

/Myggen
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Tegneserie

Hetz:
GFORM: Brøl han er for meget
mand.

Hetz:
Peter Kjær: Statistik er ligesom et mi-
niskørt: Det er meget pænt at se på,
men det skjuler det vigtigste.

Hetz:
Peter Rudbæk: Jon er bedst når han
stikker op i tomrummet bagfra.

Hetz:
TOCERM: Jeg er 1.72 m høj.
Mailund: Det er jeg også.

Hetz:
GVC: Sodavandsdanskvand smager
af GD.

Hetz:
(under Mejer spil):
Søren: 67.
Christina (ryster bægeret): Åh, pis.

Hetz:
TONF: Jeg er nødt til at gå nu, jeg har
pålæg i tasken.

Hetz:
GPR: Stooooooor negermand, tak.

Hetz:
GFUAN: Hertugen af Kent er jo pro-
tektor for Wimbledon.
Labich: Ja, det er utroligt hvad man
kan få ud af at vide noget om fod-
bold.

Hetz:
BFORM: Vi kan da også spille Tegn
og Gæt.
TOVC: Nej det gider jeg sgu’ ikke –
det er ligesom Kemi12.
BFORM: Jamen har du nogensinde
prøvet det?
TOVC: Ja, 4 timer til eksamen
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Spørg Dr. Føk

Spørg Dr. Føk er en brevkasse for alle læsere af Mads
Føk. Dr. Føk har svar på alt mellem himmel og jord.
Indsend dine spørgsmål enten ved at aflevere det i Føks
postkasse på Matematisk Informationskontor, eller til
drfoek@madsfoek.dk. Alle spørgsmål skal være forsy-
net med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

Spørg Dr. Føk

Litteraert
Kære Dr. Føk.
Hvorfor er der ikke et eneste K i den franske udgave
af Den Lille Prins?

Olivier

Kære Henri
På grund af Antoine de Saint-Exupérys sære
men lidet kendte særhed. Han var K-fob. Det er
meget normalt for franskmænd at være H-fob
(det er derfor de udtaler “hors d’oeure” som “or
døvre” – de kan i øvrigt heller ikke lide s’er eller
t’er, og da de ikke har ø, udtaler de “høst” som
“”), men netop Antoine var i stedet K-fob, hvil-
ket resulterede i en sær hændelse før han døde
i krigen. En dag gik han ind på et hospital med
en F16 jager, og forsøgte at råbe “kill, kill, kill!”
(dette foregik i et engelsktalende land, så min
historie halter ikke), men i stedet kom det ud
som “ill, ill, ill”, og så troede plejepersonalet at
han var syg. Ha! Det var en sjov lille anekdote.

Dr. Føk

Staff-guru
Kære Dr. Føk.
Jeg har hørt, at Michael Glad kan lave fejl. Passer
det?

Dat/mat’eren

Kære Tad-tam’er
Naturligvis. Michael Glad kan lave alt. Og i
modsætning til de fleste andre håndkoder han
sine fejl.

Dr. Føk

Frugter
Kære Dr. Føk.
Kan du spise en banan i et mandsdomineret miljø?

Appelsinen

Kære Ananas
Det er der inget problem i. Medmindre de er
bøsser.

Dr. Føk

Internetbrug
Kære Dr. Føk.
Er det sandt, at der er så meget porno på internettet,
at ens øjne kan falde ud af det?

Russen

Kære Rus
Det er helt forkert. Jeg kan slet ikke se det skulle
kunne lade sig gøre.

Det er dog sandt at internettet er så stort, at
selvom man tog alle verdens computere, ville
det ikke kunne være på dem.

Dr. Føk

Virtuelt
Kære Dr. Føk.
Hvordan ser et digitalt billede ud?

IT-teknologen

Kære Rus
Det indeholder pornografi fra internettet.

Dr. Føk
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En aparte tegning

Konsekvenser af rygning
Kære Dr. Føk.
Nu er jeg begyndt at ryge, men er endnu ikke ble-
vet medlem af redaktionen på Mads Føk. Hvad gør
jeg galt? Mine tænder er faldet ud, min kæreste er
gået fra mig med min bedste ven, Jeg har betalt 500,-
til en dame, jeg er dumpet Calculus 1, har mistet
hukommelsen og mine tænder er faldet ud.

if-then Else

Kære Skribent
Du er netop blevet medlem af Føks redaktion.
Send en mail til chefboss-wacko-wacko@
madsfoek.dk med dit navn, så vi kan putte
dig på mailing-listen.

Dr. Føk
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Rygter
Obs: Dette er ikke sjovt, men det lød som en god idé da vi
fandt på det.

Når så lødige blade som “Se & HorˆHˆHør”,
“Ekstrabladet” og “Statstidende” kan, vil vi hel-
ler ikke her i Føk stå tilbage. Derfor bringer vi,
med eneret for Mads Føk:

Rygter

Prinsens kæreste gravid!
Det forlyder fra falske kilder at Kronprinsens
nye kæreste, pungulven Sabrina, er gravid med
ikke mindre end 7 unger. Vi gætter på at det bli-
ver 3 drenge, 3 piger og en plæneklipper.

Bendtsen til sex!
Utroværdige kilder hos politiet (eller en anden
organisation) melder at sidelinjeminister Bendt
Bendtsen i sin tid som politimand var meget
glad for damer. Enkelte hævder and han endda
skulle have haft et sexliv.

Popstjerne har ikke anorexi!

Jeg har lige fundet på at popstjernen Christina
Aguilera ikke lider af anorexi. “Jeg er helt sund
og spiser normalt,” udtaler stjernen mens hun
nipper til en riskiks og drikker et glas kilde-
vand.

Humanister er mennesker!

En undersøgelse fra ministeriet for sære an-
liggender har netop afsløret at humanister er
en kulbaseret livsform – måske endda menne-
sker. Det vil få stor betydning for den fremti-
dige forskning, da man ikke mere kan bruge
dem som forsøgsdyr (medmindre man ikke si-
ger det til nogen). Undersøgelsen er udført ved
at sende et spørgeskema rundt på Engelsk In-
stitut.

/mw
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Reklame
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Kalenderen
Fredag d. 7/11: J-dag! Juleøllet flyder atter på gader og stræder, så alle nørderne gemmer

sig på IMF, hvor der til alles overraskelse også er julebryg.

Tirsdag d. 11/11: Ølentusiasterne holder møde på Bryggeriet.

Fredag d. 14/11: Tutorfest for Mat-Fys tutorgruppen. Politiet beder folk holde sig inden-
døre og tænde for Danmarks Radio.

Tirsdag d. 18/11: Britney Spears’ 4. album udkommer. Michael Westergaard fejrer dette
med at slå mailund ihjel.

Onsdag d. 19/11: TÅÅGEKAAMMMERET afholder Bodychrashing. I den anledning bliver van-
drehallen fyldt med humanister, der alle væmmes ved synet af nørders
opkast.

Torsdag d. 20/11: Valg til konsistorium. Husk at stemme på MFSRs kandidat!

Fredag d. 28/11: Dødlinie på Mads Føk nr. 3. Alle har en mening om alting, så redaktionen
beslutter af trykke et jumbojuleføk på 3.482 sider.

Fredag d. 5/12: Mads Føk nr. 3 udkommer. Michael Westergaard får en mellemsvær
rygskade af at slæbe de 900 jumbojuleføk fra trykkerne.

Mandag d. 8/12: Trykkerne må dreje nøglen om pga. de ekstreme papirudgifter til at
trykke Mads Føk.

Onsdag d. 24/12: Juleaften. Der er ikke ledige maskiner i Trykkeriet, da de er ved at blive
flyttet til Åboland.

Onsdag d. 31/12: Nytårsaften. Den tidligere chefredaktør, Niels, giver fanden i det hele og
lover aldrig at aflevere sit speciale.

Torsdag d. 1/1-2004: Stat-α eksamen. Du dumper.

Narkodag d. 32/13-592: I dag findes ikke.

Fissedag d. 33/13-592: I går fandtes ikke. Det gør i dag heller ikke. Desværre.

Æseldag d. 34/1¾-999: Her er et langt ord: Hest.

Føkdag d. 35/1¾-999: I går løg vi. Det var et lamt ord. Vi gentager, et langt ord.

n-dag d. n/m-N: Nu er kalenderen slut. Gud ske tak og lov for det.
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