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Mads Føk kan afhentes gratis følgende
steder fra udgivelsesdagen:
Matematik: Ved grædemuren
Datalogi: I kaffestuen
Fysik: Ved informationen
Derefter kan bladet skaffes ved down-
load fra http://www.madsfoek.dk/ .
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Mads Føk er et uafhængigt kommunika-
tionsorgan for de studerende ved mat-
fys-faggruppen på Aarhus Universitet.
Mads Føk finansieres af Studienævnet
for 2-fagsuddannelser og udkommer
9 gange om året.

Uopfordrede indlægmodtagesmeget
gerne, og de behøver ikke nødvendigvis
at være indskrevne (men det ses gerne).

Vi ser helst at indlæg afleveres som
ASCII-tekst, enten i LATEX2ε-format el-
ler som ren tekst. Indlæggene må gerne
fremstå anonyme i bladet, men redak-
tionen skal vide hvem der har skrevet
dem. Skriv derfor navn og kontaktadres-
se på de indlæg, du afleverer!

Indlæg afleveres i Mads Føks post-
boks påMatematisk Informationskontor,
i Mads Føks postkasse ved Matematisk
Kantine, til et af de nedennævnte redak-
tionsmedlemmer eller sendes direkte til
indlaeg@madsfoek.dk .

Hvis man vil være sikker på, at ind-
lægget kommermed i det førstkommen-
de nummer, skal det afleveres før dead-
line (normalt fredag før klippeklistre –
dato står i kalenderen på http://www.
madsfoek.dk/ ).

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



Leder

Velkommen til en ny æra

Hvad der er i dette nummer?
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Bordtennis

Bordtennis
En anmeldelse af bordtennis
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Side-9 dyret

Side-9 dyret

Navn: Elizzze Sssørenzzzen
Alder: 18
Profession: Show Python og folkeskolelærer
Født og opvokset i sydøstasiens tropiske skove, hvor hun dagligt skulle danse nøgen efter slange-
fangerens pibe foran massevis af turister, for at tjene til føden.
Hun flygtede til Grækenland, gemt i en kuffert, klædt us om brødrister. I tolden blev hun opdaget,
da hun forsøgte at smyge sig udenom selvsamme.
Efter at være blevet grundigt undersøgt og have afleveret 5 kg. Matadormix1, blev hun sendt til i
græskjobtræning.
Her lærte hun mekanik, yderliggående keramik og regning, hvorefter hun stak af til Danmark.
Efter kun få ansøgninger blev hun ansat som regne/tysk-lærer i Tilst. Det gav imidlertid ikke nok,
så hun er nu også showdanser/python på Den Højeste i Århus, med optræden hver anden aften -
dog kun for atomfysikere med hang til østorientalske grillsnegle med ketchup.
Fremtiden, håber Elizzze, bliver som hovedpython i “Bag kulliserne på Den Højeste” med Ri-
chard Østerballe eller “Stripperkongens Piger 2 1

2 ”. Imidlertid vil hun bruge pengepræmien til
gulvvarme og mavemassage, foretaget i trykke rammer.

1Den indiske variant
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Dunkedyret Dilbo
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Mosaic
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Bo Bedre Best
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Kalenderen
Torsdag d. 15/12-05: Jule Føk udkommer. Forelæserne taler som sædvanlig for døve ører.

Fredag d. 16/12-05: TÅÅGEKAAMMMERETafholder Julefest, nu med Revy! Flere mennesker griner
sig halvt ihjel! Can-can’en bliver næsten lige så god som sidste år.

Lørdag d. 31/12-05: Nytårsaften. Alle lover hinanden en hel masse ting, der alligevel aldrig
bliver til noget. I samme ånd lover den gamle chefredaktør Niels, at næste
år skal han have afleveret sit speciale.

Søndag d. 31/12-06: Nytårsaften. Alle lover hinanden en hel masse ting, der alligevel aldrig
bliver til noget. I samme ånd lover den gamle chefredaktør Niels, at næste
år skal han have afleveret sit speciale.
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