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Mads Føk er et uafhængigt kommunikationsorgan for de studerende ved matfys-faggruppen på Aarhus Universitet.
Mads Føk finansieres af Studienævnet
for 2-fagsuddannelser og udkommer
9 gange om året.
Uopfordrede indlæg modtages meget
gerne, og de behøver ikke nødvendigvis
at være indskrevne (men det ses gerne).
Vi ser helst at indlæg afleveres som
ASCII-tekst, enten i LATEX 2ε -format eller som ren tekst. Indlæggene må gerne
fremstå anonyme i bladet, men redaktionen skal vide hvem der har skrevet
dem. Skriv derfor navn og kontaktadresse på de indlæg, du afleverer!
Indlæg afleveres i Mads Føks postboks på Matematisk Informationskontor,
i Mads Føks postkasse ved Matematisk
Kantine, til et af de nedennævnte redaktionsmedlemmer eller sendes direkte til
indlaeg@madsfoek.dk.
Hvis man vil være sikker på, at indlægget kommer med i det førstkommende nummer, skal det afleveres før deadline (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.

Redaktionen denne gang:
Thomas Greve Kristensen
Casper Torndahl
Maxim Sølund Kirsebom
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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 download fra http://www.madsfoek.dk/.
© Mads Føk 2005
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Sammenklippende GNF
Stortegnende GSEKR
Vores udsendte i Rusland

Leder

Velkommen til en ny æra
Velkommen til et nyt Føk!
Vi afslutter dette kvarter med endnu et
pragteksemplar i rækken af Føk. I dette nummer kan vi bryste os af at have intet mindre
end en (1) artikel der er forfattet til bladet.
Dette skyldes i høj grad, at flere af vores faste skribenter er gået hen og er blevet kandidater. Dette kan man selvfølgelig argumentere for
er en god tendens, men det skader selvfølgelig
Føk! Derfor vil vi meget gerne høre fra nogle
af alle de nye studerende der er starter her på
Naturwiedenschaftliges Vakultet. Du kan blive
meldt på vores mailingliste ved at skrive til
red@madsfoek.dk. Det er uforpligtende og
man kan sætte sin mail-klient op til at sende alt
hvad der modtages på kontoen direkte i skraldespanden hvis det nu er det man har lyst til.
Men hov! Hvem siger du behøver skrive en hel
artikel? Det kunne være du blot var en ungersvend med pigeproblemer, en and med komplekser eller noget helt tredje. Tøv ikke med
at skrive til vores egen doktormands-brevkasse
Dr. Føk. Der findes nogle ganske få felter der
blot skal udfyldes på vor hjemmeside, så er dit
problem så godt som løst. Alle henvendelser
behandles selvfølgelig fuldt ud anonymt (kun
useriøse forslag, tak).
Vi mangler for tiden en astrolog til at forudsige
fremtiden. Som du måske har bemærket, er der
i dette numme ingen horoskoper. Dette beklaHetz:
MW: Fik du kodet noget?
Leap: Ja.
MW: Virkede det?
Leap: Nej. Så gik jeg ud og ringede
til min mor.
Hetz:
Rage: man kan også bare onanere i
samtlige sine sokker, hvilket jeg gør.
Metch: ja, men de er ikke så gode
som jetoner.

ger vi meget, men vi mangler folk udi fremtidens forunderlige forudsigeligheds kunst. Så er
du statistiker eller blot morsom, så send endelig
et horoskop til red@madsfoek.dk eller mød
op til næste redaktionsmøde.
Har du bare lyst til hetze folk, så er du mere end
velkommen til at bruge vores hetz-maskine der
findes på vores hjemmeside www.madsfoek.
dk. Husk altid at have en blok og en kuglepen
med til din forlæsning, ikke så meget for at tage
notater, som for at skrive hetzes ned din forlæser foretager.
Men hvad har vi ellers i dette pragtfulde nummer? Jo nu skal I blot høre. I anledningen af
at den gamle BESTyrelse for TÅGE KA M M ERET er
gået af, har GSEKR fået uendelig meget tid, og
han har derfor besluttet sig for at fylde dette
blad med tegneserier. Vi er derfor stolte af at
kunne udgive dette blad som et tegneseriemagasin, komplet med bestillingsseddel lavet
af Maxim, reklamer fra Studenterrådet og leder.
Velkommen til et Føk der ikke blot læses, men
visuelt opleves. En fryd for øjet og en irritation
for de stakkels professorer på Naturvidenskab.
Her til slut er der ikke andet tilbage at sige end:
fat farveblyanten, og begiv dig ud i farvningen
af disse smukke sider, som vi kalder Mads Føk,
the comic edition.
/geko
Hetz:
Tora: (Peger på Per Grå) "Se! Han har
den i hånden. Og den er lille og lyserød!"
Hetz:
Bolette: ka’ du igen? jeg tror du ramte
mig dina
Hetz:
tv2.dk: Pi ... er kendetegnet ved at
have uendeligt mange decimaler i en
vilkårlig rækkefølge.

Hetz:
www.jp.dk: I 2004 blev der på verdensplan solgt 674 mobiltelefoner

side 3

Fra Studenterrådet

Fra Studenterrådet

Århus Kommune har besluttet, at der pt. ikke
skal bygges flere ungdomsboliger. En udmelding som vi i Studenterrådet mener, er meget uheldig. Faktum er jo netop, at antallet
af studerende i byen vokser der bliver stadig
optaget flere, og prognoserne viser, at der fra
2009 vil komme en markant stigning i antallet
af unge. Ergo vil behovet for ungdomsboliger
vokse endnu mere. Til gengæld glæder vi os
over, at kommunen har øremærket et beløb til
istandsættelse af visse kollegier og ungdomsboliger i yderområderne. Men set i lyset af, at
mange studerende i dag fravælger yderområdernes kollegier til fordel for boliger i midtbyen, står det klart, at istandsættelse i forstæderne ikke er nok. Der skal bygges nyt, også i

midtbyen.
Tiden er løbet fra de udslidte kollegieværelser
i yderområderne. Faktum er, at studerende vil
ind til byen, ind til pulsen og studiemiljøet hvor
de også selv tilfører byen en masse liv. Kan Århus Kommune ikke tilbyde dem det, så findes
studiepladsen måske i en anden by med bedre
boligforhold. Eller den studerende må bevæge
sig ud på det private boligmarked, med højere
boligpriser og studielån som konsekvens.
Derfor opfordrer Studenterrådet Århus Kommune til at bygge flere ungdomsboliger. Se
fremad, vær beredt på den større ungdomsårgang og de unges nye syn på bolig. Byg boligerne i en stand og med en beliggenhed der
lever op til de studerendes ønsker; for eksempel på havnen eller godsbanearealet. Ikke kun
for de studerendes skyld, men i høj grad også
for kommunens. Ved at tiltrække og holde på
de studerende, bevarer Århus de ressourcer,
der skal gøre byen til en konkurrencedygtig vidensby. Som status er i dag, med kun én ungdomsbolig for hver fjerde studerende, er der
stadig alt for mange studerende, der forgæves
søger en attraktiv bolig.
Bjarke Refslund, Levevilkårsansvarlig, Studenterrådet

Hetz:
Pildskaden: Kan jeg ikke bare være
psyopat?.

Hetz:
(G)FORM: Jeg har jo store muskler,
kan i jo se

Hetz:
Jan Baggesen: Jeg er blevet hetzet
nok!

Hetz:
MIS: Here we are talking about an
ORGY of induction!.

Hetz:
Jan Baggesen: Når man tager til fest
ved Baggesen er det for at blive nøgen!

Hetz:
MIS: Java is hopelessly in love with
the dot

“Hjælp! Bolig søges! Gerne i midtbyen, ikke for
dyr.”
En sætning, der sikkert vækker genkendelse
blandt mange studerende. Men ønsket om en
centralt beliggende bolig, i en ordentlig stand
og til en SU-venlig leje. . .det er for langt de fleste bare en drøm. Hvis man altså ikke har stået
på venteliste i flere år. Eller kender nogen, der
kender nogen. For langt de fleste nytilflyttere,
må mor og far eller studielån involveres, hvis
ønsket skal opfyldes.

Hetz:
Jesper: Kæft hvor var det rart at vi fik
lavet det der script. Det tænder jeg
altså på!
Hetz:
Adam: Hvad et der galt med strålebehandlet vacuum-pis?
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Hetz:
Claus Brabrand: Boolean - that’s the
blue stuff
Hetz:
Mads: Man kan ikke se en revu med
tøj på

Russernes Dat manual
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Tegneserie

Hetz:
Søren: Kan man udruge et æg hvis
man har det helt oppe i røven?
Hetz:
RWL: Boris kom og tag mig!
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Tegneserie
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Astromodel

Astromodel
Unique Models afholder i år for første gang i
Danmark casting under parolen: Mangfoldighed og personlighed. Og for første gang i Danmark opfordrer Unique Models også drenge til
at deltage.
Modelsøgningens overdommer er Jacqueline
Friis-Mikkelsen, der også er kendt fra tvprogrammet Stjerne for en aften: “I disse år bliver der vendt op og ned på modelbranchen.
Flyveører, skæv næse, mellemrum mellem fortænderne og høje tindinger behøver ikke at
være nogen hindring for at nå til tops som fotomodel, hverken i Danmark eller internationalt.
Det handler i stedet om, at modellerne har den
rigtige personlighed.”
Jacqueline vil ikke udtale sig definitivt om, hvor
hurtigt hendes modeller ryger op af karrierestigen: “Vi har oplevet, at modeller i løbet af
4 uger går catwalk i Paris og Milano. Men vi
har også oplevet, at vejen til tops har været længere. Det, vi kan tilbyde de unge mennesker, er
mange års professionel erfaring i at udpege og
udvikle de mennesker, der har potentiale som
modeller.”
En forudsætning for at blive opdaget til castingen er selvfølgelig, at man møder op. Derfor
forsøger Unique Models at alliere sig med ungdomsmedier, der ser det som en god historie at
føre en mulig model frem til castingen.
Castingen finder sted i Magasins forskellige afdelinger:
14. oktober kl 15-21 i København (kulturnatten)
15. oktober kl 11-15 i Lyngby
21. oktober kl 15-18 i Århus
22. oktober kl 11-15 i Odense
For at deltage, skal drenge være mindst 14 år
gamle og mindst 180 cm høje. Pigerne skal være
14-21 år gamle og mindst 173 cm høje.

Til castingen får alle unge drenge og piger mulighed for at få vurderet deres potentiale. De vil
blandt andet møde Unique Models og redaktionerne fra Euroman og Eurowoman. Alle, som
bliver valgt ud som potentielle modeller, vil få
lagt makeup, blive fotograferet til de to magasiner og modtage en sponsorgave. De, der kommer hele vejen igennem, deltager i en tur med
Sterling til Island i november sammen med modeverdenens spidser og bliver tilbudt en karriere for Unique Models i Danmark og udlandet.
Modellerne har også mulighed for at tage
forskud på castingen ved at sende en MMS til
1231 med teksten “Fashion”, billede, navn, køn,
alder, højde, postnummer og telefonnummer.
Fx:
“MODEL Peter Hansen, dreng, 17, 192, 9990,
30276873”
Unique Models vil svare tilbage til dem, man
meget gerne vil se til castingen. Desuden afholdes en konkurrence via mobiltelefon og internet på jury.dk, hvor der er præmier til både modelkandidater og dem, der har en holdning til
modellerne. Konkurrencerne åbnes den 1. oktober.
Presseinfo: se www.jury.dk. I kan også kontakte Unique Models for interviews og supplerende info på tlf. 33 12 00 55.

Hetz:
Claus Brabrand: [...] if you want to
build a nuclear PowerPoint, [...]

Hetz:
M3: Eulers venner skal på studietur
til Rusland.
Rus: Nå, skal I over og besøge ham...?
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Venlig hilsen
Unique Models,
Magasin,
Sterling,
AnytimeX,
Euroman,
Eurowoman,
Islands turistråd og
Redken

Tegneserie
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Har du fem minutter?

Har du fem minutter?

Hetz:
Palle: Hvis jeg ikke var så skide-fuld,
ville jeg invadere dine drømme i nat.
Hetz:
Palle: Jeg bliver ikke fuld, jeg bliver
lystig.
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pressetiden, som begrebet tidspres synes at påstå.
Hvis man nu kunne give/sælge sin tid, så vil
det jo også være muligt at stjæle tid. Så vil man
have begrebet tidsrøvere, som tog meget af ens
tid. Tid man skulle have brugt til noget andet
og bestemt mere fornuftigt. For at komme dette
til livs, kunne man så putte tiden i en tidsbank.
Hvordan tid så forrenter sig, og hvor denne
rente så kommer fra, er uvist. Man skulle nok
tænke sig om en rum tid, inden man sagde ja til
et højt betalt, ikke nærmere beskrevet job i tidsbanken.
Efterfølgende ville det så være muligt, at hæve
tid i tidsautomater på sit tidshævekort. Hvordan så med overtræk? Ville man kunne bruge
mere tid, end det er meningen man skulle?
Kunne man derved forlænge sit liv med adskillige år, og lade tidsbanken tage slæbet. For
hvem kan betale tid tilbage, hvis ens tid er
omme, og man ikke har tid. Ville begrebet tidskonkurs så være dækkende, og ville invenstorene kunne få noget igen...
Hvad vil der ske med de folk, som bliver frarøvet noget af sin tid? Vil de i de sidste måneder
af deres liv blot gå rundt som zombier, da deres
tid er opbrugt, eller vil de blive lagt i jorden...
Eller endnu værre, hvis ens ven betaler sin tidsgæld tilbage, netop som man er kommet i jorden, fordi ens tid var omme?! Uhyggelig tanke,
for så er det et utroligt spild af god tid.
Med disse spørgsmål i tankerne virker det
usandsynligt at tid er menneskeskabt. Og dog...
For jeg har lige taget 5 minutter af din tid!
/stumme
Hetz:
Allan: F8 findes ikke i Windows!
Rolf: Man skal huske at tænde for
tørrestativet før internettet virker.

Hvor mange gange har man ikke hørt folk sige
"Det gør jeg, når jeg engang får tid", "Der er ikke
nok timer i døgnet"eller "Det har jeg ikke tid til".
Nogle folk påstår, at tid er et menneskeskabt
begreb, mens andre mener, det altid har existeret. Hvem, der har ret, kan ikke lige afgøres på
en enkelt aften over en kande te, men man kan
overveje konsekvenserne af en menneskabt tid.
Alt hvad mennesker har skabt, bliver der handlet med. Om det så er fodbolde, supertankere
eller lort på dåse. Selv begreber bliver solgt, fx
konsultation, vejledning og nyheder. Så hvad
nu hvis man kunne handle med tiden eller rettere den tid, en person har.
Man hører tit folk spørge "Har du lige 5 minutter?". Hvad nu hvis man kunne give dem 5 minutter, eller endnu bedre, man kunne købe en
eller to ugers tid af sin bedste ven lige inden
examen. Så havde man to uger mere at læse op
i. Hvad tiden så skulle koste, er underordnet Det kan man jo lade en humanist skrive speciale om. De har alligevel for meget tid, de ikke
ved, hvad de skal bruge til...
Hvor vil al denne tid komme fra. Får man tildelt
en potion ved fødslen eller kommer det hen ad
vejen? Noget kunne tyde på, at det sidste er tilfældet: "..., når jeg engang får tid". Vil tiden så
komme i små rater et par gange om ugen eller
som månedstidsløn. Hvem vil egentlig stå for
tildelingen af tid, og kan vedkommende tage
den tilbage, hvis der er givet for meget.
Det lader til, at man kan øremærke den tid man
får. Begreberne aftenstid, tetid, kagetid, CPUtid
og prime-time synes at understøtte denne teori.
Hvis det er tilfældet, hvordan ved man så, om
man har tid til overs, som man kan rutte med?
Og hvis man har, kan man så få mere ved at

Tegneserie
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Tegneserie
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Tegneserie

side 13

Tegneserie

Hetz:
Andreas (en gymnasieelevs dybe
tanker om overspringshandlinger):
hmm... hvis god film = dårlig undskyldning, så må dårlig film = god
undskyldning...
Hetz:
Aske: Man kan ikke lugte igennem
politistationen.
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Hetz

Hetz
Puha! Nu er vi så nået det punkt, hvor vi er ved at løbe tør for plads til at printe hetz! Valget
står nu mellem ikke at trykke flere i dette nummer, og fylde en halv side med hetz. Gæt hvad vi
gør. . .
Hetz:
Søren G før eksamen i elektromagnetisme: Så! Nu føler jeg mig veludrustet

Hetz:
bromille: Hvaa... <censor> kan vi nå
sex inden frokost eller skal vi holde
om en halv time...?

Hetz:
EFUIT: "Det er ikke mig der har fundet på det; Det er noget jeg har
drømt!"

Hetz:
alras: Jeg skal lige ud at tisse.
Lurs: Så vil jeg med

Hetz:
MC (Til GPR): Ja, saadan en du har
imellem benene
Hetz:
mw: Hvad taenker du på?
leap: Tal.
mw: 7?
leap: Nej. Primtal.

Hetz:
Maria: Det er svært at sy en usynlig
lynlås i
Hetz:
Marie: Hvad er... Nej, jeg gider ikke
spørge dig, du svarer bare..

Er du datalog eller bare en ensom sjæl på naturvidenskab? Det kan snart være slut! Når Eulers
Venner i oktober drager til Skt. Petersborg, er det selvfølgelig med det hovedformål at hjembringe
russisk kærlighed til alle betalingsvillige mennesker på naturvidenskab. Alt hvad du skal gøre
er at gå ind på den ganske udemærkede hjemmeside www.russianbrides.com og finde den/de
russiske kvinder du ønsker. Derefter er det bare at udfylde det nedstående skema og aflevere
det til redaktionen i en lukket kuvert sammen med 1.000.000,00 kr. OBS!: Vær opmærksom på at
hver person højest kan få hjembragt et kvart ton russisk kød. Vedkommende må så selv afgøre om
vægten skal fordeles over flere kvinder eller blot samles i en. OBS!2 : Vær opmærksom på at Olgaer
og Svetlanaer koster dobbelt.
8<
Eget Navn:
Navn På russisk(e) kvinde(r):
ID-nummer:
Tag Chancen: (Hvis du ikke kan finde den rette, så udfyld nedestående skema og lad Mads Føk
finde en kvinde til dig)
Vægtklasse(i kiloton):
Strålingsgrad (i Liter):
 Skal kunne nedlægge en bjørn

Næselængde (i hestekræfter):
Grad af analfabetisme (fra 8-7):
Pigmentgrad (i pixels):
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Kalenderen
Fredag d. 14/10-2005:

TÅGE KA M M ERET holder Stiftelsesfest. Skål CERM!

Onsdag d. 2/11-2005:

Møde på Mads Føk. Vi mødes på MFSR og kommer med gode ideer til
næste Føk. Alle nye skribenter er mere end velkomne. Der besluttes blandt
andet at vi skal interviewe lederen af planeten XY89ε.

Fredag d. 4/11-2005:

TÅGE KA M M ERET holder J-Day, og juleøllet frigives. Der vil være søde nissepiger (især hvis du selv medbringer dem), fest og glade dage.

Fredag d. 11/11-2005:

Deadline på Mads Føk. Husk vores motto: “Vi trykker alt”

Søndag d. 13/11-2005:

Klip-og-klister på Mads Føk. Lad os bare kalde det “Et intensiv-kursus i
LATEX“. Alle er velkomne, især dem der brokker sig over stavefejl.
Føk 2 udkommer. Interviewet med UmBiDal (XY89ε) vækker stor frygt i
Folketinget. Anders Fogh starter det nuclearer atom program, og poster i
den forbindelse en stor sum penge til Naturvidenskabeligt Fakultet. Pengene bliver kanaliseret igennem Mads Føk, der fungerer som et skalkeskjul
for missionen. Mads Føk bruger den største del af beløbet på sprut og cigarer.

Torsdag
2005:

d.

17/11-

Mandag
2005:

d.

21/11-

Chefredaktøren bliver fundet i en sø syd for Silkeborg. I hans lommer findes snesevis af bonner for købte cigarer. Mordet forbliver et mysterie.

Lørdag d. 31/12-2005:

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. 31/12-2006:

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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