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Wannabe kendt med de kendte
George Foreman

Leder

Leder
Mads Føk tordner mod nye højder! lad ingen
tvivl hærske om det. Dagligt kommer der nye
tilkendegivelser om vor storhed, og mængden
af tilbedere stiger sekund for sekund.
Vi vil her berette om en af de middelmådige
ærer der er blevet os tildelt siden sidste Føk.
Mads Føks chefredaktør blev inviteret til Chefredaktørernes klub. Ja, bøj jer blot i ave, det er
i orden.
Rammerne omkring mødet var dog lidt atypiske. Der var ingen Clemens og intet kamerahold. Det var ikke i DR2’s studie, men i Studenterhuset, der var ingen Thøger Seidenfaden,
men chefredaktører fra andre studenterblade
ved Århus Universitet. Ikke desto mindre hed
det Chefredaktørernes Klub, og det er jo det der
tæller.
Jeg var så venlig at tage Søren med til mødet,
på trods af hans undermålerstatus som ansvarshavende 1 .Ved ankommsten til mødet blev en
stak på 15 gamle og nye Føk lagt på bordet. Stilheden var skræmmende. Da den indledende æresfrygt havde lagt sig var de andre fremmødte
klar til at samtale.
Mødedeltagerne var: Chefredaktør på Delfinen,
2 chefredaktører på Kandestøberen (statskundskab) og chefredaktøren på Commerciel (handelshøjskolen). Omend man ikke troede det
muligt, viste dette møde sig at udvide vor horisont og begave vore hjerner. F.eks. opdagede
vi eksistensen af ordet "networking"og fandt ud
af at det var yderst populært. Ligeledes viste
det sig, at man kan bruge ordet "coaching"uden,
at det er for sjov. Det var på forhånd klart at
Mads Føk ville fremstå som unikt i forhold til
de andre blade, men visse store forskelle viste
sig overraskende.
Hvem havde måske troet at de andre chefredaktører var ansat, og fik løn for deres arbejde? En
regulær skandale i betragtning af at Mads Føks
chefredaktion arbejder ulønnet. På den anden
side brugte de andre chefer, mærkeligt nok, en

1 Dvs. ansvarlige

masse tid på deres arbejde, så lønnen kunne anses som retfærdig.
Således kunne man forledes til at tro, at de andre chefredaktørposter nød større popularitet
end Mads Føks. Der kan de dog fluks tro om
igen. F.eks. havde ingen af de andre oplevet det
sus det er at holde 2-mands redaktionsmøder.
Typisk kunne de forvente op imod 25 fremmødte til deres ugentlige redaktionsmøder! Og de
kom frivilligt.
Hvor forfærdeligt må det ikke være? Hvad er
det sjove ved at være chefredaktør, hvis man ikke får lov til at lugte folks frygt for at blive hijacket til at spilde deres dyrebare tid på at skrive til Mads Føk? Og 48 siders blade 8 gange
om året, uoverskueligt! Desuden kunne de andre berette om copyright represalier og folk der
krævede dementier for små faktuelle fejl i deres artikler. F.eks. havde Delfinen fejlagtigt skrevet at kantinen solgte BKI kaffe og ikke Gevalia. Den slags tyrrani er selvfølgelig ikke noget
Mads Føk ligger under for, tværtimod, vi praktiserer det på andre.
Aftenen skred fremad, og der blev både coached og networked til den helt store guldmedalje. Pludselig begyndte en koncert i Studenterhuset, der gjorde den kompetenceudviklende coaching umulig. Chefredaktørernes Klub
måtte rykke videre.
Flere high society steder blev foreslået, men
Escobar blev stedet. Hvorfor vides ikke. Men
held i uheld var det, for Escobar fejrede at
det igen var blevet mandag, men en quizaften. Quizmasteren var enddog svensk, så det
var en unik mulighed for et studie i lavkultur.
Således fortsatte Chefredaktørernes Klub, hvor
Mads Føk belærte og begavede omverden.
Det gav anledning til en leder, og et helt fantastisk Føk i øvrigt. Nyd det, det bliver din bedste
oplevelse indtil næste Føk.
Maxim Kirsebom

for at jeg tager mig sammen og laver noget. Hvilket lortejob!
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Dr. Føk tager Indfødsretsprøven

Dr. Føk tager Indfødsretsprøven
Dr. Føk har valgt at prøve kræfter med den nye Dr. Føk: Der er mange måder at fejre denne aften på. Fælles for dem alle er, at det sker
negertest. Her er et uddrag af Dr. Føks svar:
med en promille der overgår maximum
1. Hvad hedder Danmarks nuværende
på ethvert speedometer. Fejringerne kan
monark og statsoverhoved?
groft inddeles i to kategorier.
1.: Du har ikke overstået dine eksami(a) Dronning Dagmar
ner endnu, så du lægger ud med blid druk. Hen på aftenen indser du, at du er
(b) Dronning Margrethe 1.
på den mht. eksamen og bliver ramt af
(c) Dronning Margrethe 2.
dødsangst. Du prygler dig i hegnet og
springer på et bål for at pådrage dig 8.
Dr. Føk: Mads Føk. I øvrigt bør ordene enevældigrads forbrændinger, i håb om at få en
ge, diktatoriske og tyrraniske indskydes
sygemelding fra din læge. Din læge er
før "nuværende".
imidlertid sygemeldt pga. druk, så du
må dumpe en smertefuld eksamen og
2. Island hørte i flere hundrede år under
du ligner i øvrigt en nr. 29 fra Turbo
Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra
Sprint resten af dit liv.
Danmark?
2. Dine eksaminer er overstået, og du
kender ikke begrebet blid druk. Du våg(a) 1802
ner 2 dage senere med 8. grads forbrændinger og synes det er fedt.
(b) 1944
(c) 1984

4. Hvad står
børn"for?

Dr. Føk: Det skete i 1956. Indtil da var Island en
halvø, der var forbundet til fastlandet,
ved Hirtshals. Men da man i 1955 ophævede spiritusrationeringen på Grønland,
steg mængden af opkast der slap ud i
verdenshavene drastisk. Opkastet flød
med strømmen, og da det ramte Island
var det stadig syrligt nok til at ætse landbroen til Danmark over. Siden da har Dr. Føk:
Island strejfet sporadisk rundt i verdenshavene. Den vulkaniske aktivitet skyldes en familie kogende hvaler der svømmer under Island for at gemme sig.
3. Hvordan fejres sankthansaften den 23.
juni?
(a) Der sættes tændte stearinlys i vinduerne
(b) Der brændes bål
(c) Børnene klæder sig ud
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betegnelsen

"Blomster-

(a) En del af ungdomskulturen i
1960’erne og begyndelsen af
1970’erne
(b) Børn som går i skovbørnehave
(c) Personer som samler på tørrede
blomster
Blomsterbørn er en betegnelse for de
folk der lider af hudsygdommen hudblomst. Symptomerne på hudblomst er
at der vokser blomster på den ramtes hud. I den typiske milde form ser
man margueriter på øreflippene, under
halsen eller på fingrene. Der eksisterer
dog også mere alvorlige tilfælde hvor
folkhar såkaldt helkropsblomst. I øvrigt
stammer begræbet "kvindens blomst"fra
netop denne sygdom, da Eva (altså hende fra tidernes morgen) var så hårdt
ramt af hudblomst i de nedre regioner,
at figenbladet ikke kunne skjule det.

Dr. Føk tager Indfødsretsprøven

5. I hvilken del af Danmark lever hovedparten af det tyske mindretal?

7. Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i
1864 blandt andet?
(a) Den danske statskasse gik bankerot

(a) Fyn
(b) Nordjylland

(b) Det blev forbudt at tale tysk i Danmark

(c) Sønderjylland
Dr. Føk: Grundet en omfattende menneskesmugling fra Tyskland kan man slet ikke tale
om et mindretal, Nærmere et flertal. Ef- Dr. Føk:
tersom alle tyskere er slangemennesker
kan de gemme sig i en øldåse, hvilket
har vist sig at være en ekstremt effektiv
smuglingsmetode til Danmark. Stikprøvekontroller har vist at der er en tysker i
hver anden Slots dåse, hvilket betyder at
vi for længst er blevet infiltreret og overbefolket af tyskere.
6. I Danmark kan man blive pålagt "et borgeligt ombud". Hvad vil det sige?
(a) Hvis man bliver udpeget som for
eksempel nævning (jurymedlem),
har man pligt til at påtage sig dette hverv

(c) Danmark mistede 1/3 af sit territorium
En undersøgelse fra Danmarks Statistik
i 1864 viste at 100% af alle folk følte sig
gladere og lykkeligere. De samme 100%
grinede over ordet "tab"i denne forbindelse. Ordet "velvære"dukkede op i det
danske sprog på netop dette tidspunkt.
Institut for kommunikation kunne påvise at danskerne nu havde meget nemmere ved at snakke med hinanden. Desuden var det en enorm fordel for alle, at
hestefodergrænsen rykkede så langt nordpå at det fra alle steder i landet kunne betale sig at ride til grænsen og hente
billig mjød.

8. Der var økonomisk krise i Danmark i
1970’erne. Hvordan kom den til udtryk?

(b) Man kan blive pålagt at arbejde
for en social institution eller i en
forening
(c) Man har pligt til at tage en uddannelse
Dr. Føk: Der er ikke noget der hedder "borgerligt
ombud", det hedder "borgerligt ombid". Dr. Føk:
Ligesom tandlægerne opfandt overbid
og underbid, er det seneste skud på
stammen; ombid. Som et æstetisk indgreb kan man få vendt tænderne om, så
tænderne i undermunden peger nedad
og tænderne i overmunden peger opad.
Dette kaldes ombid. Eftersom teknikken
er helt ny, er det vigtigt at have nok forsøgskaniner. Derfor kan 2. rangs borgere
blive pålagt at få foretaget indgrebet, så
teknikken er helt sikker når 1. rangs borgere ønsker at få ombid.

(a) Der var arbejdsløshed og underskud på betalingsbalancen
(b) Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte
(c) Prisen på fast ejendom faldt markant
Spenderbukserne gik af mode. I 50’erne
og 60’erne var spenderbukser aller hotteste mode i Danmark, men da krisen
satte ind sagde Milano og Paris nej til
spenderbukser, og de er sjældent set siden. Grundet krisen var der dog ikke nogen der havde råd til at udskifte deres spenderbukser med nye bukser. Alternativet blev at besudle sine spenderbukser
med affald og maling, samt slide dem
bevidst og lave huller i dem. Til dato er
det stadig muligt at se, pege og grine af
folk med denne slags bukser.
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9. Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling i ca. 965?
(a) At han indførte enevælden
(b) At han tog på vikingetogt til England

(a) Den katolske kirkes position i
Danmark blev styrket
(b) Danmark blev protestantisk
(c) Der blev bygget flere klostre i
Danmark

Dr. Føk: Som ordet selv antyder blev landet
re-formet. Nogle meget visionære folk
Dr. Føk: Efter at have besøgt stedet indså Harald
indså at GPS og satelitter en dag ville
Blåtand hvilket hul Jelling var, og øngøre deres indtog, og så er et helt rundt
skede at advare folk mod at slå sig ned.
land ganske kedeligt at se på oppefra.
Uheldigvis var Blåtands skråskrift med
Derfor valgte man at ansætte alle lanen mejsel så grim, at man troede der var
dets bønder til at gå rundt og omfortale om et nyt skriftsprog. Dette kaldte
me den danske kyst. Den danske konman runer, fejldecifrerede det og konge valgte "snottet halvmåne ansigt"som
kluderede at Jelling var Danmarks hoform. Geografisk kirugi var i øvrigt en
vedstad. Herefter steg turismen til Jelmeget almindelg på denne tid, hvilling dramatisk, og millioner af menneket bl.a. også kan ses på Botniske bugt
sker blev udsat for Jellings rædsler. Af
og Finske bugt. Uheldigvis var Sverige
dårlig sammvittighed lod Blåtand sig
og Finlands regenter nogle drengerøve,
omvende til kristendommen i et forsøg
der valgte "mand med eregeret lem"som
på at få tilgivelse. Gud, der selv var hopform.
pet med på bølgen, og havde besøgt JelTillykke Dr. Føk! De tog prøven fejlfrit! De
ling, tilgav aldrig Blåtand.
kan nu officielt kalde dem selv ikke-neger.
10. Hvad medførte reformationen blandt
Dr. Føk
andet i Danmark?
(c) At han indførte kristendommen

Hetz:
RWL: If you were born a Tomcat server what would your initial admin
password be?
Hetz:
Lynge: Jeg gider altså ikke se på flere
kvinder der æder syltede agurker!
Hetz:
Kristoffer, fysik: jeg kan godt li kalve, for de har ingen tænder, og en ru
tunge
Hetz:
Adam: Om Rikkes stedfar: Er det
ham du har arvet din hårfarve efter.
Hetz:
Madsling: Antag jeg har proppet en
buttplug op i røven
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Hetz:
Gedefar (om primært): Prøv lige at se
den røv, jeg har været der flere gange
Hetz:
Bærbak (til dSoftArk): Java er utrolig
smart, det sparer en for en masse timers søvn
Hetz:
Asger: Hvis du bliver ved længe nok,
kører han i uendelig rille
Hetz:
choko: Huden begrænser ens krop!
Christina (rus): et, Jeg er ikke FU. to,
Jeg er aldrig nøgen!
Hetz:
Lynge: ”Fuck jeg har fået mange
grøntsager her på det sidste; Det blir
sku’ rart med noget mand!”

Digtfængslet

Porn Star or My Little Pony
www.brunching.com/pornorpony.html
Tror du at det er en pony eller en pornostjerne? Sæt kryds (svar på side 27)
Navn
Cherry Treats
Lucky Star
Love Melody
Daisy Sweer
Sunshine Blue
Honey Rose
Ruby Lips
Misty Rain
Green Eyes
Heart Throb
Chocolate Delight
Weetie Pie

Pornostjerne













Pony













Hetz:
Sune: (Under et spil eutre) Jeg sad
med to hjerter men kunne ikke rigtigt få dem spillet af!
Hetz:
TV Avisen: 19 ton udueligt køn
Hetz:
Azra: åh nej, det er de sokker hvor
man har en fjerde lillefinger
Hetz:
Lene: Labich gør mig sulten
Hetz:
M3: Sune er simpelthen fantastisk
som blotter!

Digtfængslet
I’m too drunk to Føk
You’re to drunk to Føk
Too drunk to Føk
It’s all I need right now Oh baby
I’m melting like an ice cream bar
Oh baby

And now I got diarrhea
Too drunk to Føk
Yeah, Yeah
Yeah, Yeah
Yeah, Yeah
Oooohhh

Hetz:
Henrik Bærbak (til dSoftArk): Internettet bliver aldrig til noget

Hetz:
Cecilie: Lurs sidder du og bager på
mig?
Lurs: Nej, jeg gider ikke i dag, jeg er
så snottet

Hetz:
Aslak: Jamen, det er jo allerede lidt
optimeret
Hetz:
Johan: Der er baade en dildo og
diskret levering

Hetz:
Jakob S: Jeg var alt for optaget af
Lurs’ ben
Hetz:
Olesen: Du dunker mig i hovedet
med helikopteren
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U-Days anmeldselse

U-Days

Så er to dage med U-days-arrangementer
veloverstået! Der var et væld af muligheder for
at høre om alle de forskellige uddannelser, som
Århus har at byde på. Vi var 3 personer af sted,
og vi valgte også 3 forskellige ting. Vi fordelte
os på følgende institutter: Jura, økonomi og datalogi/it. Vi fik alle sammen mange forskellige
indtryk, men alt i alt var det rigtig, rigtig positivt. Vi fik rigtig meget ud af dagene, eftersom
de der fortalte om de pågældende uddannelser var kvalificerede studerende, der både fortalte om selve studiet, men også om livet som
studerende. Vi fik altså både indsigt i det faglige aspekt ved livet på universitet, men i højeste grad også det sociale. Foredragene omkring
studierne bestod ikke alene af fremlæggelser og
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miniforelæsninger, men også af rundvisninger i
universitetsparken, som jo er noget større end
de omgivelser, vi er vant til på Vejle Handelsskole.
Alt i alt er U-days et glimrende arrangement,
der har afklaret mange spørgsmål, og som har
sikret at vi har bedre forudsætninger for at vælge studium i fremtiden. U-days er derfor meget anbefalelsesværdig til andre gymnasieelever, der ønsker afklaring omkring deres drømmestudium.
Mette Aagaard Rasmussen
Lasse Bach Andersen
Mathilde Nyland,
Vejle Handelsskole

UTV fylder år

Studenter-tv-stationen UTV Århus fylder 5
år!
Nye lokaler, professionelt udstyr og masser af
nye frivillige gør fremtiden lys for UTV Århus.
Men det har ikke altid kørt så glat. For lidt over
fem år siden var studenter-tv-stationen UTV
Århus nemlig ikke andet end en god ide hos en
ny student på Århus Universitet.

En student - en tv-station
Ideen om en studenter-tv-station i Århus startede hos 23-årige Jakob Chortsen, der var nystartet student på Nordisk Sprog og Litteratur.
Jakob Chortsen havde under et praktikforløb i
Odense mødt stifteren af UTV, Kenneth Wenzel,
og med det møde kom inspirationen til at starte
en ny station i Århus.
Til at starte med var det dog småt med både
midler, plads og deltagere. Faktisk gik der et
helt år, før tv-stationen fik faste lokaler, og indtil
da var arbejdspladsen Jakobs eget værelse. Her
planlagde han indslag, som han derefter kunne
producere med et lånt kamera fra UTV Odense. Alle indslagene blev redigeret og sendt i Odense og København, da tv-stationen i Århus
hverken havde redigeringsudstyr eller sendetilladelse. Efterhånden begyndte flere at Jakobs
studiekammerater dog at fatte interesse for projektet, og processen begyndte at tage fart.

Fra mindst til størst på 5 år
I februar 2002 fik UTV sine egne lokaler på Trøjborg, og samme år kom den eftertragtede sendetilladelse, der gjorde UTV Århus til en rigtig
tv-station. Også her startede det dog småt med
kun en halv times sendetid om ugen. Fem år efter med hårdt arbejde fra de frivillige studerende er UTV den største lokal tv-station i Århus
med fem faste sendetimer om ugen.
UTV Århus ligger dog ikke stille og nyder det
opnåede, der er stadig nye projekter på vej. Sta-

tionen er netop flyttet til nye centrale lokaler på
Katrinebjerg og efter over fire år på redaktørposten på UTV Århus har Jakob Chortsen overladt det praktiske ansvar til to nye redaktører
Esben Kobberå og René Buur Sønderborg. Men
gejsten er den samme, og også hos de nye redaktører er ambitionerne store.
“Mulighederne er mange og rammerne vide på
UTV; men sandkassen er ikke’for børn”, fortæller Esben Kobberå UTVs redaktør fortsætter, “på 5 år er det lykkes os af nå fra kravlestadiet op på knæerne; men bare vent til vi kommer
helt op og stå!”

Flere informationer
Jakob Chortsen, formand, Tlf. 30 89 97 14, Email jac@utv.dk eller på www.utv.dk.

Fakta om UTV Århus
Målsætning: UTV er en studenter-tv-station,
hvilket betyder at vi laver fjernsyn for og om og
af de studerende på de videregående uddannelser i Århus.
Placering: UTV Århus, Adorno-bygningen
Helsingforsgade 8, 8200 Århus N. Med vores
placering på Katrinebjerg har UTV fået endnu
bedre rammer for at lave tv. Stationen er nu
synlig også for de studerende, der endnu ikke
har stiftet bekendtskab med UTV.
Medarbejderne: Der er ca. 30 medarbejdere tilknyttet til UTV Århus. Medarbejderne på UTV
er studerende, som satser på fremtidigt job i
medieverdenen, eller bare har lyst til at opleve
tv-verdenen.
Sendetider: UTV Århus kan ses på SBS net (det
tidligere TvDanmark) alle hverdage fra kl. 11 til
12.
UTV (www.utv.dk)
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Spot the Fatty!

Baconmarengs
Her følger nu endnu et kapitel i BaconOpskriftSerien. Titlen på dette vidunderlige og overraskende kapitel er "baconmarengs"!
• 3 æggehvider
• 300g sukker
• evt. 3 tsk eddike
• evt. lidt citronsaft
• sliced bacon som man lyster (i mindre
stykker)
Først steges baconen til den er næsten færdig (den må ikke være „for færdig, da den jo
skal i ovnen og bages senere). Derefter lægges
det spredt på køkkenrulle eller lignende for at
"affedte"(hvis der er for meget fedt på ødelægges marengskonsistensen). Mens baconen bliver kold og fedtfri piskes æggehviderne til de

er luftige og stive. Herefter vendes sukkeret i
ved hjælp af en dejskraber. Man kan nu med
fordel blande eddiken i for at tage noget af den
kvalmende sødhed. Hvis marengsdejen falder
for meget sammen kan man komme en smule
citrosaft i (en smule < 10 dråber). Når marengsdejen er som luftig og stiv som den skal være
kommes baconstykkerne i, igen ved at vende
dem i med en dejskraber. Dejen fordeles nu i "klatter"af tilpas størrelse på et stykke bagepapir
på en plade - husk at lave plads imellem så de
ikke vokser sammen.
Marengsene bages i ca. 40 minutter midt i ovnen ved 130◦ . Hold øje med dem, da bagetiden
selvsagt afhænger af størrelsen.
Nyd denne lækre kage som en afveksling til eksempelvis gulerods- og banankage - man skal jo
ikke overdrive med frugt og grønt. Bon appétit!

Spot the Fatty!
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/Lene og Jeanette

Teater: Til sidste fjer

Til sidste fjer – Pigebanden
Stykket er for aldersgruppen 11 – 25 år, og
kan bruges som oplæg til diskussioner omkring
f.eks. bandebegrebet: Hvad er en bande? Hvordan opstår den og hvad holder en bande sammen? ”Til Sidste Fjer” kan også bruges som et
oplæg til læsning af bogen ”Seje Tøser – Stakkels piger” af Per Straarup Søndergaard.
Det er et barsk stykke om 14 – 16-årige piger,
der lever på gaden, og om deres liv. Et liv, hvor
stoffer, sprut, tyveri og overfald er en del af dagligdagen - en måde at overleve på. Man kan ikke undgå at blive berørt at stykket, fordi Jesper
Wamsler lader os komme ind under huden på
pigerne. Vi oplever deres følelser og deres tanker, og får et indblik i deres baggrund og hvorfor de er endt på gaden.
”Til sidste fjer” er et godt ungdomsstykke om
de piger, vi næsten aldrig hører om, men som
vi godt ved eksisterer. I stykket sker der også et
dødsfald, så stykket kan også bruges til diskussioner omkring sorg, sorgbearbejdelse og savn.

gennem gaderne, imellem og over hovederne
på folk. Som duer.”
Fatima: ”Nej, ikke duer, duer er dumme. Vi var
ikke dumme. Selvom vi gjorde nogle dumme
ting.”
Majken: ” Vi var kloge. Smarte. Kloge og smarte
fugle. Stak næbbene i folks lommer, når de et
sekund kiggede den anden vej.”
Vera: ”Kloge og smarte fugle. Det var vi.”
Sådan begynder stykket om pigebanden. Banden holder til i ”Reden”, deres eget private tilholdssted. Her føler de sig trygge overfor verden udenfor – lige indtil den dag.
For yderligere oplysninger om stykket evt. oplæg til en snak efter forestillingen, kontakt
Lisbet Lautrup Knudsen på tlf. 86 25 03 66.
post@gellerupscenen.dk
Instruktør: Lisbet Lautrup Knudsen Scenograf: Hans Strandmark
Lørdag d. 10/3
Tirsdag d. 13/3
Onsdag d. 14/3
Torsdag d. 15/3
Tirsdag d. 20/3
Onsdag d. 21/3
Torsdag d. 22/3
Tirsdag d. 27/3
Onsdag d. 28/3
Torsdag d. 29/3
Tirsdag d. 10/4
Onsdag d. 11/4
Torsdag d. 12/4

kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Billetpris: 60 kr. Der gives rabat på 5 kr. ved køb
af mindst 15 stk. Billettelefon: 86 25 03 66 (hverdage 12 – 16), samt 2 timer før forestillingerne.

Vera: ”Som fugle. Det er sådan, jeg tænker på
os. Nu. Som fugle. Vi var som fugle.”
Clara: ”Vi var rovfugle, vi jagede i flok. I zigzag

Gellerupscenen,
Gudrunsvej 80,
8220 Brabrand,
86250366,
www.gellerupscenen.dk
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Mænds regler til kvinder

Mænds regler til kvinder
Vi hører altid om kvinders “regler” til mænd.
Her er så mændenes regler til jer kvinder:
Bemærk: Alle reglerne er nummereret “1”!
1. Bryster er til for at kigge på, det er derfor
vi gør det. Forsøg ikke at ændre det.
1. Lær at arbejde med toiletsædet. Du er jo
en stor pige, så hvis det er oppe, så læg
det ned. I behøver det nede og vi behøver det oppe, men du hører ikke, brok
over at vi finder det nede.

1. Alt, som vi sagde for 6 mdr siden er ikke
brugbart i en diskussion. Faktisk er det
sådan at alle kommentarer annulleres efter 7 dage.
1. Hvis du syntes du er fed, er det nok fordi
du er det. Lad være med at spørge os
1. Hvis noget vi har sagt kan fortolkes på
to måder, og den ene af dem gør dig ked
af det eller vred, så mente vi den anden.

1. Lørdag = sport! Det er ligesom med
fuldmånen og tidevandet. Affind dig
med det og lad det ligge.

1. I kan enten bede os om at lave noget
eller fortælle os hvordan I vil have det
gjort. Ikke begge dele! Hvis I allerede
ved hvordan det gøres bedst selv, så gør
det!

1. Shopping er IKKE en sport, og nej vi vil
aldrig komme til at tænke på det som sådan.

1. Når som helst det er muligt, så vær så
venlig at sige hvad du vil sige, når der
er halvleg!

1. At græde er afpresning

1. Columbus behøvede ikke anvisninger
og det gør vi heller ikke!

1. Spørg om, hvad du vil, og lad os være på
det rene med:
• Spidsfindige hentydninger virker
ikke!

1. Alle mænd ser kun i 16 farver, ligesom
Windows standardopsætning. Fersken,
for eksempel, er en frugt og ikke en farve. Græskar er også en frugt. Vi har ingen ide om hvad fx dueblå er.

• Kraftige hentydninger virker ikke!

1. Hvis det klør, så klø igen. Det gør vi.

• Åbenbare hentydninger virker ikke!
BARE SIG DET!
1. “Ja” og “nej” KAN bruges til at besvare
de fleste spørgsmål!
1. I skal kun komme til os med problemer,
hvis I vil have dem løst. Det er det vi gør
– Sympati er det I har veninderne til.
1. En hovedpine der har varet 17 mdr er et
problem. Få sympati hos en læge.
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1. Hvis vi spørger om hvad der er i vejen
og I svarer “ingenting”, vil vi opføre os
som om ingenting er i vejen. Vi ved I lyver, men det er ikke diskussionen værd.
1. Hvis I stiller et spørgsmål I ikke vil have et svar på, så forvent et svar I ikke vil
høre.
1. Hvis vi skal ud, så er alt tøj i orden!
1. Lad være med at spørge os om hvad vi
tænker, medmindre du er klar til at diskutere emner, så som: Sex, sport eller biler.

Krydsfelt Århus

1. I har nok tøj!
1. I har for mange sko.
1. Jeg er i form og rund er en form!

1. Tak fordi du læste dette. Og ja, jeg ved at
jeg skal sove på sofaen i aften, men vidste du at dette har mænd ikke noget imod. Det er lidt som at campere.
Skrevet af Kaj “Formanden”

Job du ikke vidste du kunne få
Det vrimler med hemmelige job i Østjylland,
men det skal det være slut med! Nu skal de
frem i lyset. Derfor præsenterer Krydsfelt Århus for tredje år i træk en messe, der skal skabe
mere dialog og samarbejde mellem det østjyske
erhvervsliv og de studerende fra videregående
uddannelser i Århus.
Messen skydes af med et brag i sTUDENTERHUS åRHUS d. 19. april 2007. Messen skal og
der skal fokus på alle samarbejdsmulighederne
mellem erhvervslivet og de studerende.
“Alt for få studerende kender de fantastiske
muligheder, der byder sig for en drømmekarriere i Østjylland,” udtaler Krydsfelt Århus’s
ene projektleder Christina Friis Schaarup. Kollegaen Christina Døssing-Elmstrøm fortsætter:
“Med messen sætter vi fokus på mulighederne for en erhvervskarriere i Øst- og Midtjylland. Samtidig vil vi fremhæve, hvordan der åbner sig nye døre i krydsfeltet mellem forskellige
fagligheder og erhverv - mulighederne er mange, hvis der tænkes uden for de sædvanlige kasser”.
Derfor vil man på messen, udover 20 af de største Øst- og Midtjyske virksomheder, også kunne møde erhvervsvejledere og få introduktionskurser til udarbejdelse af jobansøgning, cv og
gode råd til jobsamtalen
Krydsfelt Århus blev præsenteret første gang i
Rådhushallen 12. maj 2005 som et samarbejde
mellem sTUDENTERHUS åRHUS og Studenterlauget ved Handelshøjskolen i Århus. I år er
det tredje gang krydsfeltet slår gnister.

Også i år har de to organisationer bag messen,
Studenterlauget ved Handelshøjskolen i Århus
og sTUDENTERHUS åRHUS, valgt at lade to
studerende stå for arrangementet: “Vi synes,
det er vigtigt, at Krydsfelt laves af studerende,
så det forbliver et studenterprojekt, forankret
hos de studerende”, siger Anne Thorø, direktør
for sTUDENTERHUS åRHUS. Hun følges op
af Jesper Frost marketing Manager fra Studenterlauget ved handelshøjskolen i Århus: “Det
er desværre sådan, at der stadig er en generel mangel på interaktion mellem erhvervslivet
og de studerende. Krydsfelt Århus er med til
at skabe en bevidsthedsændring og åbne begge
parters øjne for hinanden”.
Projektet nyder stor opbakning blandt såvel uddannelsesinstitutioner som erhvervsliv, og også
Århus Kommune er glade for projektet. Nicolai
Wammen har igen i år sagt ja til at åbne messen:
“For mig er det en højt prioriteret opgave, at vi
får skabt flere relevante studiejob i Århus. Heldigvis har en ny undersøgelse vist, at der er et
stort potentiale for studiejob og en meget stor
vilje til at udnytte det både blandt virksomheder og studerende. Men den gode vilje gør det
ikke alene. Både studerende og virksomheder
skal ud af busken, så de kan møde hinanden.
Derfor skal Krydsfelt Århus07 bruges, så Århus
kan styrke sin position som landets bedste studieby,” siger han.
krydsfelt@studenterhusaarhus.dk
www.krydsfeltaarhus.dk
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Dobbeltvester Kauserer

Dobbeltvester Kauserer
"sTUDENTERHUS åRHUS bar og spillested pAKHUSET
fejrer fredag den 2. marts 1 års fødselsdag med
et brag af en fødselsdagsfest og en gave
til alle medlemmer."

Jeg synes vi skal boycutte alt fra Studenterhus Århus indtil de kan finde ud af ikke at trykke på Caps-Lock før de skriver deres navn. Deres stavemåde er både grim, ikke-sjov og irriterende.
Alternativt kunne man sende dem en retskrivningsordbog i fødselsdagsgave – evt. bare et
link til on-line-udgaven.
Jeg bliver arrig når jeg ser en hans/sin-fejl, når
folk sætte komma foran at + infinitiv, når folk
skriver sammensatte navneord i mere end et
ord (så ville de jo ikke være sammensatte, vel?),
når folk tror at en bjørnetjeneste er godt eller
at det er skidt at blive for- fordelt og når folk
ikke kan finde ud af at sætte et r på deres udsangsord når de putter dem i nutid. Den slags
er klamt og nedværdigende over for det danske sprog, men kan trods alt undskyldes med

stupiditet og en indgående ligegyldighed over
for at udtrykke sig korrekt. At stave Studenterhus Århus ved at bytte om på majuskler og minuskler er da at voldpule den danske retskrivningsordbog på en måde kun Preben fortjener
det. Det er en bevidst forkert stavemåde, brugt
i et forsøg på at være anderledes men uden skelen til almindelig god smag. Stavemåden ser ikke pæn ud med langt de fleste skriftsnit, der
er beregnet til at man fortrinsvis anvender minuskler – og med god grund, for sådan er langt
de fleste sprog nu strikket sammen. Dertil kommer at stavemåden giver utallige uhensigtigmæssigheder. Hvordan skal det fx skrives lige
efter et punktum? Hvordan skal det bruges i
sammensatte ord?
Michael Westergaard

/
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w
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Skriv for Føk!
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og få udfordring...

udsted ordrer...

få magt...

og bliv rig!
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Tefal køkkenhjælp

Sponsorat af potter og pander
Tefal giver danske kollegiekøkkener
førstehjælp
Potter og pander har ikke første prioritet, når
SU-pengene skal spenderes. Og slet ikke til
det fælles kollegiekøkken. Derfor står det sløjt
til med køkkentøjet til de kulinariske eksperimenter ude på landets kollegier. Nu kommer
Tefal danske kollegianere til undsætning med
sponsoratet "Thermo-Spot kollegiehjælp", der
skal gøre sund og lækker madlavning i kollegiekøkkenerne sjovere. Et foto af tingenes tilstand er nok til at komme i betragtning.

"Når unge flytter hjemmefra grundlægges de
kost- og madlavningsvaner, som de tager med
sig ind i voksenlivet. Vi synes, det skal være nemt og sjovt at lave god og sund mad,
og det gør man altså bedst i køkkentøj, der
er i orden. Vores produkter er slidstærke, lette at bruge og er forsynet med varmeindikatoren Thermo-Spot, som gør det nemmere for unge og måske ikke så erfarne kokke at lykkes i
køkkenet. Vi synes derfor, det er oplagt, at vi
i form af "Thermo-Spot kollegiehjælp"yder en
gang førstehjælp til nogle af de fælleskøkkener,
hvor det står værst til,"siger produktchef Cecilie Wiingaard fra Groupe SEB, som markedsfører Tefal i Danmark.

Landsdækkende kollegiehjælp

En samling bulede og misfarvede gryder, der
står og vipper på kogepladerne, og et par gamle
støbejernspander, hvor kyllingefileten hænger
i, uanset hvor meget olie, man pøser på. Et kollegiekøkken er ofte et glad sammenrend af arvestykker og lidt for billigt indkøbte potter og
pander, der ikke helt kan klare mosten. Det scenarie vil Tefal nu gøre noget ved. Sponsoratet "Thermo-Spot kollegiehjælp"skal hæve standarden på køkkentøjet i danske kollegiekøkkener.

Der skal findes kollegiekøkkener, som trænger til en make over af grydeskabenes indhold, i alle Danmarkskortets fem nye regioner. Og fremgangsmåden er simpel. Kollegianere med behov for nyt køkkengrej sender et eller flere fotos af køkkenets mest miserable potter og pander ind til mail-adressen kollegiekokken@dk.tefal.com inden 27. april sammen med
kontaktoplysninger, oplysninger om antallet af
kollegianere, der bruger køkkenet, samt et par
ord om, hvorfor netop dette køkken har brug
for kollegiehjælp. Tefal udvælger de mest trængende køkkener og kommer ud og overrækker
potte- og pandesponsoratet på de pågældende
kollegier fredag 11. maj.
Sponsoratet "Thermo-Spot kollegiehjælp"har sit
navn fra den røde varmeindikator, som sidder
midt på alle pander fra Tefal. Det er afgørende
for et godt og sprødt stegeresultat, at panden er
tilstrækkelig varm, når råvarerne bliver lagt på.
Ellers bliver bøfferne grå og tørre, og grøntsagerne slatne og kedelige. Det er de færreste unge klar over. Når en Tefal-pande har nået den
perfekte stegetemperatur, forsvinder mønsteret
i den røde Thermo-Spot, og panden er klar til
brug. Det er nemt!
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Det nye karaktersystem

Yderligere information:
Tinne Vestergaard Nielsen, projektleder, Holm
Kommunikation A/S, tlf.: 33 93 23 33, mail:
tvn@holm.dk

Cecilie Wiingaard, produktchef, Groupe SEB
Danmark A/S, tlf.: 44 60 07 16, mail: cwiingaard@dk.groupeseb.com

Hvad betyder den nye karakterskala for
dig?
Den 1. september 2007 træder den nye karakterskala i kraft på Universitetet. Uafhængigt af
hvor du er i dit uddannelsesforløb, vil du efter
denne dato blive tildelt karakterer efter den nye
7-trinsskala. Den nye karakterskala gælder også, hvis du skal til sygeeksamen eller omprøver
efter den 1. september.
7-trinsskalaen ser ud som følger:
• 12 gives for den fremragende præstation
• 10 gives for den fortrinlige præstation

enkelte fag. De karakterer som du allerede har
på dit eksamensbevis, og som er tildelt efter 13skalaen vil figurere på dit endelige eksamensbevis, som de er i dag. Karaktererne vil derudover
blive konverteret til 7-trinsskalaen, og disse
konverterede karakterer vil ligeledes figurere,
så begge karakterer står på eksamensbeviset.
Karakterer tildelt efter den 1. september 2007
vil ikke blive konverteret til 13-skalaen. Nedenstående tabel viser hvordan karaktererne bliver
konverteret. På 7-trinsskalaen skal man have 02
eller derover for at bestå:

• 7 gives for den gode præstation
• 4 gives for den jævne præstation
• 02 gives for den tilstrækkelige præstation
• 00 gives for den utilstrækkelige præstation
• -3 gives for den ringe præstation
Centralt for de nye karakterer er, at der skal være sammenhæng mellem den enkelte karakter
og de faglige mål. For universitetsuddannelserne betyder dette, at der i alle studieordninger
skal fastsættes præcise målbeskrivelser og kriterier for vurdering af målopfyldelsen for de
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13 skalaen
13
11
10
9
8
7
6
5
3
0

7-trinsskalaen
12
12
10
7
7
4
2
0
0
-3

For yderligere information kontakt venligst Uddannelsespolitisk Sekretær ved Studenterrådet,
Freja Boe-Hansen på tlf. 2899 2314 eller e-mail
freja@sr.au.dk

VKF 2007

VKF 2007
Igen i år har det været dyst på naturvidenskab om titlen “Verdens kedeligste forelæser”,
eller som arrangørerne, TÅGE KA M M ERET s FUer,
kaldte det i år: cand.ked. Mens man sidder og
venter på, at kedsommelighederne skal starte
kan man, forført af sin Irish Coffee, sidde og beskue auditoriet, der har oplevet så mange søvnige timer, og man føler at arrangementet føler sig hjemme et sted med så meget historie og
søvn.
De tre modstandere snakker den sædvanlige småsnak inden løjerne for alvor skydes i gang.
Bent Ørsted står klar velforberedt og diskuterer uden tvivl noget usigeligt kedelig med hans
med-udfordrer Liv Hornekær. Sammen med
dem står sidste års mester, og pokalaspirant Ulrik Pagh Schulz.
Arrangementet påbegyndes ved at den røde tråd klippes over, hvorved Bent Ørsted langsomt, men sikkert, indtager podiet.

Bent Ørsted
Bent Ørsteds fremtoning er på samme tid kedelig og søvndyssende – han er helt klart i den
rette stemning. Hans foredrag om ontologi og
indisk stemmologi lever også op til dette.
Som han selv så præcist siger det: “Dette
foredrag har ingen pointe”, og jeg må føle mig
nødsaget til at give ham ret.
Udover diverse dygtige politikere jeg sjældent
set en person, der i så høj grad formår ikke at
sige noget i så lang tid.
Bent Ørsteds foredrag drejer omkring de tre
punkter A, B og C og deres liv i planen. Hans
foredrag drejer sig hurtigt hen på hvordan vi
skal opfatte disse tre entiteter – for de er jo også
A, B og C eller A, B og C . Om disse tre bliver
vi fortalt
A har stærk vilje og tvinger tit B til at gøre
ting mod Bs vilje.
B er bange for A og er en meget mild person, der har nærmest broderlige følelse
for person C.

C C er tit meget udmattet på grund af alle
de ting C har skulle gøre – det er hårdt at
grave 5 m dybe brønde.
[Næste gang du sidder med en lineær-algebra
opgave A~x = b, tænk da på den gode og dejlige
person A−1 – red]
Til slut citerer Bendt Ørsted Romeo og Julie for
netop at understrege hans foredrags mangel på
pointe og sammenhæng.

Liv Hornekær
Liv Hornekær starter med et bekræfte enhver
fordom man end måtte haft haft vedrørende
forelæser og/eller kvinder og computudstyr.
Hendes forsigtige fiflen med ledninger og de
sporadiske skærmbilleder formår indledningsvis at skabe en del interesse for dette påfund,
men degenererer hurtigt til håbløs kedsomhed.
Da Liv endelig kan begynde sit foredrag udåndes et lettelsens suk blandt publikum, der hurtigt vendes til forsigtig begejstring: Elektrostatisk analyse af sociale interaktioner. Igen formår
Liv at besnære publikum med billeder af Angelina Jolie og Bradd Pitt, der er gennemgående
eksempler i hele hendes fremstilling.
Den elektrosocialeladning der indgår i denne
teori er influeret af flere faktorer – en positiv
ladning er typisk tør hud, hår, nylon osv, mens
negativ ladning af latex, gummi osv.
En stærkt laddet person kan naturligvis også inducere polarisering i individerne omkring – eksempelvis madonne til en koncert, der netop er
meget stærkt negativt ladet (latex, gummi. . .).
Det rigtig gode aspekt af Livs foredrag kommer,
da hun afsluttende diskuterer dynamik – hvordan alkohol kan hæve elektrosocial ledningsevne, og dermed nemmere bliver afladt hurtigt. På samme måde kan en svedig håndflade
hurtigt aflade elektrosocial ladning ved en flygtig kontakt, hvilket netop giver en reduceret tiltrækning.
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Resonans...

Ulrik Pagh Schulz
Mesteren, Ulrik Pagh Schulz, tager et spørgsmål op han stillede sidste år – hvordan øger
man en datalogs sex-appeal? En emne, han selv
mener, kan have vidtrækkende konsekvenser
for verdensøkonomien.
Ulriks udgangspunkt i dating design patterns
(http://www.datingdesignpatterns.
com/), hvorfra han når den interessante konklussion: Kvinder lokkes til mænd fordi de har
spændende ting. I den forbindelse har han så
designet en mekanisk, bordtennisbold-drevet
computer, der efter sigende skulle kunne det
samme, som en konventionel computer – omend lidt mere støjende.
Derefter bevæger Ulrik Pagh Schulz sig ind på
et farligt emne – et emne man godt kan mærke,
at han ikke føler sig helt hjemme i. Et hjemme,
hvor han ikke har styr på hans teori: Kuglepenne.
Mere præcist er hans problem, at han altid
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mangler en kuglepen når han skal udfylde diverse administrative formularer. I denne forbindelse laver han vurderinger af kuglepenneforekomster på SDU. Hvad der dog er gået hans
næse forbi er, at grunden til at kuglepennene
er svære at finde, er netop fordi de forsvinder
igennem ormehuller i rumtiden til en fjern planet, hvor de lever et rigt og fyldigt liv.
Ulrik når dog ikke at uddybe hans opdagelser
yderligere, idet han bliver afbrudt af et par tissetrængende FUer på spejderlejr.
Alt i alt en vellykket VKF med værdige modstandere – vi kom langt rundt i verden fra ontologi og det elektrosociale hollywood til bordtenniscomputeren på kuglepensplaneten.
1. Liv Hornekær
2. Ulrik Pagh Schulz
3. Bent Ørsted

Mat.kant. generalforsamling

Der indkaldes herved til
GENERALFORSAMLING I
FORENINGEN AF STUDERENDE OG MEDARBEJDERE
VED
INSTITUT FOR MATEMATISKE FAG
M ANDAG DEN 16.4. KL . 15.15
I M ATEMATISK K ANTINE
Foreningen stÃ¥r bag driften af Matematisk Kantine. Alle studerende og medarbejdere ved fÃ¸lgende
institutter er automatisk medlemmer af foreningen:
Biologisk Institut Geologisk Institut Institut for Fysik og Astronomi Institut for Matematiske Fag
Steno Instituttet Medarbejdere ved NF.
PÃ¥ generalforsamlingen skal der bl.a. vÃ¦lges en bestyrelse pÃ¥ 6 medlemmer:
2 af og blandt VIP-personalet
2 af og blandt TAP-personalet og
2 af og blandt de studerende.
Se vedtÃ¦gter m.v. pÃ¥ kantinens hjemmeside: http://home.imf.au.dk/kantinen. Efter
generalforsamlingen byder kantinen pÃ¥ en forfriskning. Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. ForelÃ¦ggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt
Hans Anton Salomonsen
Formand
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Matematisk kantine

Matematisk kantines historie
Matematisk Kantine blev oprettet d. 5. september 1959. Den havde da hjemsted, hvor samfundsvidenskaberne nu har kantine. I 1967 fik
kantinen lokaler i bygning 1536 i forbindelse
med instituttets flytning. I 1992 overtog kantinen desuden lokalet i bygning 1520, hvor Fysisk Kantine tidligere havde til huse. Nu refererer "Fysisk Kantine"derfor til lokalet i bygning
1520 og "Matematisk Kantine"refererer tilsvarende til lokalet i bygning 1536 samtidig med,
at det er navnet på den samlede virksomhed.
Matematisk Kantine er foreningsdrevet og på
baggrund af drøftelser med skattevæsnet i 2005
omfatter medlemskredsen nu såvel VIP, TAP
som Stud tilknyttet institutter, der har lokaler bygningskomplekset 1520-1550. Da kantinen dermed alene anses for at have omsætning
med medlemmer beskattes
foreningen efter selH
skabsskattelovens 1, stk 1 nr. 6 og er fritaget

for at indsende selvangivelse.
Foreningen driver pt. Matematisk og Fysisk
kantiner samt et antal automater forskellige steder i og i nærheden af bygningskomplekset
og er leverandør til en række arrangementer:
kongresser, julefrokoster mv. Kantinens målsætning er at levere god kvalitet til rimelige priser.
Matematisk Kantine havde i året 2006 en omsætning på 8.4 millioner kroner og viste et lille
underskud på kr 21.000. Ved årets udgang beskæftigede Matematisk Kantine personale svarende til 12 fuldtidsstillinger. Kantinen ledes på
17 år ved kantinebestyrer Jørgen Bæk.
På Generalforsamlingen den 16. april skal der
indvælges 2 Studerende, 2 Videnspersonale og
2 Tekniskadministrativt personale til bestyrelsen.
2007.03.08 Lars T
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2005

Latin

Latin
Gennem mange århundreder har Latin været et
fuldstændig lukket land. Men pludselig, i forgårs, åbnede landet, og siden da er turismen
eksploderet. De første rapporter fra Latin beretter dog om en kolosal sprogbarierre. Gundet
latins historie som lukket land, findes der ingen
selvfølgelig, der
fremmede, på nær
kan tale latinsk. Som en service bringer
derfor en liste over irrelevante sætninger
på latin.

Mad og drikke

Latin
Hocine bibo aut in eum digitos insero?

Oversættelse
Do I drink this or stick my fingers in it?

Humum mandere

To bite the dust

Ergo bibamus

Therefore,
drink

Ad fundum

To the bottom / To
the end (said during
a generic toast, like
bottoms up!)

let

us

Carpe Cerevisi

Seize the beer!

Salmo salar

laks

Ubi est mea anaticula
cumminosa?

Where is my rubber
ducky?

Crapulam terriblem
habeo

I have a
hangover

terrible

Ordsprog

Latin
Brevior saltare cum
deformibus mulieribus est vita

Oversættelse
Life is too short to
dance with ugly
women

Amat victoria curam

Victory favors those
who take pains

Cineri gloria sera venit

Fame comes too late
to the dead

In vino veritas

The truth is in wine.
(A drunk person tells
the truth)

Quantum materiae
materietur marmota
monax si marmota
monax
materiam
possit materiari?

How
would
chuck
chuck
wood?

Sic friatur crustum
dulce

That’s the way the
cookie crumbles

Sit vis vobiscum

May the Force be
with you.

Ubi concordia, ibi victoria

Where is the unity,
there is the victory.
(Publius Syrus)

Vir prudens non contra ventum mingit

A wise man does not
urinate against the
wind

much wood
a woodchuck
if a woodcould chuck
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Latin

Almindelige vendinger

Mænd og kvinder

Latin
Gaudeamus igitur (iuvenes dum sumus)

Oversættelse
Therefore, let us
rejoice. (while we are
young)

Facta, non verba

Deeds, not words.
(Actions
speak
louder than words)

Acta non verba

Action not words

Fortiter fideliter forsan feliciter

Bravely,
faithfully,
perhaps successfully

Fortius quo fidelius

Strength
loyalty

Adeste Fideles

Be present, faithful
ones

Age. Fac ut gaudeam

Go ahead. Make my
day!

Coniunctis viribus

With united powers

Credo elvem etiam
vivere
Dum spiramus tuebimur

I believe Elvis lives

Id imperfectum manet dum confectum
erit
Interdum feror cupidine partium magnarum europe vincendarum
Pone ubi sol non lucet!

It ain’t over until it’s
over

Ultra posse nemo obligatur

No one is obligated
beyond what he is
able to do
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through

While we breathe, we
shall defend

Sometimes I get this
urge to conquer large
parts of Europe
Put it where the sun
don’t shine!

Latin
Homo nudus cum
nuda iacebat

Oversættelse
Naked
they
lay
together, man and
woman

Estne volumen in toga, an solum tibi libet
me videre?

Is that a scroll in your
toga, or are you just
happy to see me?

Apudne te vel me?

Your place or mine?

Diverse
Latin
Heus, hic nos omnes
in agmine sunt!

Oversættelse
Hey, we’re all in line
here!

Exegi monumentum
aere perennius

I have erected a
monument
more
lasting than bronze.
(Horace)

Fortunatus sum! Pila
mea de gramine horrido modo in pratum
lene recta volvit!

Isn’t that lucky! My
ball just rolled out of
the rough and onto
the fairway!

Ad alta

To the summit

Duco ergo sum

I calculate therefore I
am

Luke sum ipse patrem te

Luke, I
father.

Obesa cantavit

The fat lady has sung

Postatem obscuri lateris nescitis

You do not know the
power of the dark
side

Imprimis

In first place

In hoc signo vinces

In this sign, you will
be victorious. (Eusebios) (oplagt til et
logo)

Revera linguam latinam vix cognovi

I don t really know
all that much Latin

Quid quid latine dictum sit, altum videtur

Anything said in Latin sounds profound

am

your

/Direktøren

Spørg Dr. Føk

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 forsynet med navn og adresse, men bringes under mærke her
på siden. Vi forbeholder os ret til at forkorte brevene.

ATP
Kære Dr. Føk.
Jeg har lagt mærke til at der på min lønseddel står at
jeg betaler ATP-bidrag. Hvad går de til?
Verdens dovneste morakker
Kære dig der er blacklistet fra alle zoologiske
haver
ATP står for abelignende taberes pensionsordning. Som kuriosum kan jeg nævne at du er
den eneste automatisk tilmeldte betaler til denne pensionskasse
Dr. Føk

DGS
Kære Dr. Føk.
Jeg har hørt rygter om at en lille gruppe mennesker,
er blevet smittet med en sygdom, angiveligt kaldet
for DGS. Hvad er dette for en sygdom, der er overgået disse, i forvejen så dejlige mennesker? Og er det
desuden korrekt at sygdommen kun rammer, den lille elite af mænd med 3 ben? (Hint hint)
1-2-3 Kid, Lille Hjort, John the INCREDIBLE
Joy-boy og Argio the main man, two
finger-tonser
Kære Andersine
Du har kun forstået en brøkdel af sygdommen
DGS. DGS er lidt ligesom grønne fingre, her er
det bare grønne kroppe. Dvs. at alt hvad du rører med hvilken som helst del af din krop vil
komme til at gro fantastisk.Derfor kan DGS ikke rigtig betegnes som en sygdom. Det er klart
hvad der vil ske med folk der har DGS, og som
piller sig i de nedre regioner. De fleste der har
DGS, og som piller sig i skridtet vil faktisk have

langt mere end tre ben. Et trecifret antal er ikke
uset
Dr. Føk

Suppe
Kære Dr. Føk.
Jeg står og skal have besøg af hele min studiegruppe.
Men ak og ve, jeg har intet at bespise dem med. Kan
du derfor besvare følgende spørgsmål: Hvis man koger suppe på et toiletbræt, hvor høj temperatur (og
hvor længe) skal suppen da have, for at slå bakterierne ihjel. Da jeg også skal bespise svigerfamilien,
ønsker jeg også forrige spørgsmål besvaret, hvor man
blot tager hensyn til de små kræ, samt deres vækstbetingelser. Hvad er den optimale temperatur?
Jamie Oliver
Kære Bæbrygger
For at slå bakterierne ihjel foreslår jeg, at du urinerer på brettet, gerne dagen efter en brandert.
Dette er for det første en meget naturlig handling, og for det andet dræber syren enhver bakterie. Så behøver du heller ikke at tænke på temperatur og tid. At øge bakteriekulturen er normalt en kompliceret affære, men netop du kan
komme nemt om ved det. Slik du bare lidt på
brættet, det vil med garanti gøre det af med hele svigerfamilien
Dr. Føk

Aula
Kære Dr. Føk.
Der er mere vi ikke forstår: Hvorfor er alle forelæserne begyndt at lægge ugesedlerne op i aulaen? Det
er vildt besværligt at komme derop, og vi kan aldrig
finde dem deroppe...
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Spørg Dr. Føk

Og hvad sker der for det password? Hvem skal vi sige det til? Dem vi har mødt oppe ved aulaen gad ikke
at høre vores brugernavn...
Nani
Kære Ninja
Nu skriver I aulaen i bestemt form uden at specificere helt præcist hvilken aula I mener. Verden af fuld af aulaer, som den berømte Sokrates kunne have skrevet: "Verden er din aula".
Lev efter dette. Søg ugesedler hvor ugesedlerne måtte findes. Sats ikke på en enkelt eller bestemt aula. Måske ligger netop jeres ugesedler
i en aula i København eller Bagindien. Måske
er "ugeseddel"bare et kunstigt, abstrakt begreb
lige som en kontinuert funktion. Hvor vil I fx
lede efter en kontinuert funktion? Før I er afklarede med det spørgsmål, findes der måske ingen ugesedler for jer. Derfor søg de kontinuerte
funktioner, og I skal finde jeres ugesedler. Dette
er den opgave, jeg stiller jer.
Dr. Føk

70 Grader
Kære Dr. Føk.
Hvem har taget 70 grader? Vi skal faktisk bruge dem
lige nu til lab - svar hurtigst muligt, tak!
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Dine Nani
Kære Min mani

Dr. Føk
Kære Dr. Føk.
My boyfriend Punkster is almost 21 years old at
the moment, and he’s put on quite a bit of weight.
He was always extremely timid and never did like
leaving his house. At the moment, he’s always either
sleeping or eating (quite an appetite on the old guy).
He was always extremely inactive but his metabolism has finally caught up with him. I tried making
him run outside his cage, but he curls up to sleep.
Any suggestions on what I can do with this obese
boyfriend? Should I just let him be in his final days?
Lillian
Kære Navn
The problem is not your boyfriend. The problems is the fact that you have a weird and
twisted obsession with hamsters. Go to alt.
pets.hamsters and find other people with
the same interest as yourself.
Dr. Føk

Svar til Pony-quiz

Svar til Pony-quiz
Cherry Treats A white and red "Sweetberry
Pony."A horse that smells like cherries.
Huh.
Lucky Star He appeared in "Pure Milk
#2."Sequels are never as good as the original, are they?
Love Melody A "Twice as Fancy"pony. That’s
pretty darn fancy.
Daisy Sweet This pony smelled like perfume.
How come they never made one that smelled like a horse?
Sunshine Blue Starred with about half a
dozen women with only one name in
"Fresh Flesh."
Honey Rose She was in "Lethal Squirt."I don’t
want to know what "Lethal Squirt"is.
Ruby Lips This, incredibly enough, was a pony. Sometimes I wonder if the designers themselves weren’t watching porn
films...

Misty Rain "Strap-On Sally,Foot Fetish Fantasies #2,Tracey at the Sex Derby,The XXX
Files."This woman has quite a resume.
Green Eyes He was in "Hispanic Heatwave"with a guy named "Skelator."No, really.
Heart Throb A "So-Soft"Pegasus Pony. I try to
avoid buying toys with "Throb"in the name.
Chocolate Delight A "Soda-Sippin’ Pony."It
came with a straw. I really don’t understand this.
Sweetie Pie I’m really disturbed to know that
there even exists a video called "Breastman’s American Butt Search,"much
less that someone named "Sweetie
Pie"appears in it.
Cowboy Joe Cactus Floodswimmer
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Britain is repossessing the USA

Britain is repossessing the USA
A Message from John Cleese to the citizens of
the United States of America:

4. July 4th will no longer be celebrated as a
holiday.

In light of your failure to elect a competent President of the USA and thus to govern
yourselves, we hereby give notice of the revocation of your independence, effective immediately. Her Sovereign Majesty Queen Elizabeth
II will resume monarchical duties over all states, commonwealths, and territories (excepting
Kansas, which she does not fancy). Your new
prime minister, Tony Blair, will appoint a governor for America without the need for further
elections. Congress and the Senate will be disbanded. A questionnaire may be circulated next year to determine whether any of you noticed.To aid in the transition to a British Crown
Dependency, the following rules are introduced
with immediate effect: (You should look up "revocation"in the Oxford English Dictionary)

5. You will learn to resolve personal issues without using guns, lawyers, or therapists. The fact that you need so many lawyers and therapists shows that
you’re not adult enough to be independent.

1. Then look up aluminium, and check the
pronunciation guide. You will be amazed at just how wrongly you have been
pronouncing it.
2. The letter ’U’ will be reinstated in words
such as ’favour’ and ’neighbour.’ Likewise, you will learn to spell ’doughnut’ without skipping half the letters
and the suffix -ize will be replaced by
the suffix -ise. Generally, you will be
expected to raise your vocabulary to acceptable levels (look up ’vocabulary’).
3. Using the same twenty-seven words interspersed with filler noises such as "like"and "you know"is an unacceptable
and inefficient form of communication.
There is no such thing as US English. We
will let Microsoft know on your behalf.
The Microsoft spell-checker will be adjusted to take account of the reinstated letter ’u’ and the elimination of ’-ize’. You
will relearn your original national anthem, God Save The Queen.
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6. Guns should only be handled by adults.
If you’re not adult enough to sort things
out without suing someone or speaking
to a therapist then you’re not grown up
enough to handle a gun. Therefore, you
will no longer be allowed to own or carry anything more dangerous than a vegetable peeler. A permit will be required
if you wish to carry a vegetable peeler in
public.
7. All American cars are hereby banned.
They are crap and this is for your own
good. When we show you German cars,
you will understand what we mean.
8. All intersections will be replaced with
roundabouts, and you will start driving
on the left with immediate effect. At the
same time, you will go metric with immediate effect and without the benefit
of conversion tables. Both roundabouts
and metrication will help you understand the British sense of humour.
9. The Former USA will adopt UK prices
on petrol (which you have been calling
gasoline) – roughly 6/US gallon. Get
used to it.
10. You will learn to make real chips. Those things you call French fries are not real chips, and those things you insist on
calling potato chips are properly called
crisps. Real chips are thick cut, fried in
animal fat, and dressed not with catsup
but with vinegar.

Britain is repossessing the USA

11. The cold tasteless stuff you insist on calling beer is not actually beer at all. Henceforth, only proper British Bitter will be
referred to as Beer, and European brews
of known and accepted provenance will
be referred to as Lager. American brands
will be referred to as Near-Frozen Gnat’s
Urine, so that all can be sold without risk
of further confusion.
12. Hollywood will be required occasionally to cast English actors as good guys.
Hollywood will also be required to cast
English actors to play English characters. Watching Andie Macdowell attempt English dialogue in Four Weddings and a Funeral was an experience
akin to having one’s ears removed with
a cheese grater.
13. You will cease playing American football. There is only one kind of proper
football; you call it soccer. Those of you
brave enough will, in time, be allowed
to play rugby (which has some similarities to American football, but does not

involve stopping for a rest every twenty seconds or wearing full Kevlar body
armour like a bunch of nancies).
14. Further, you will stop playing baseball.
It is not reasonable to host an event called the World Series for a game which
is not played outside of America. Since
only 2.1% of you are aware that there is
a world beyond your borders, your error
is understandable.
15. You must tell us who killed JFK. It’s been
driving us mad.
16. An internal revenue agent (i.e. tax collector) from Her Majesty’s Government
will be with you shortly to ensure the acquisition of all monies due (backdated
to 1776).
17. Daily Tea Time begins promptly at 4
pm with proper cups, never mugs, with
high quality biscuits (cookies) and cakes;
strawberries in season.
John Cleese
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Kalenderen
Tirsdag 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.

Fredag d. 16/03-2007:

TÅGE KAM M ERET afholder et standup-arrangement

Tirsdag d. 20/03-2007:

Chefredaktør Maxim Kirsebom falder om af udmattelse klokken 05:33, idet
han har siddet oppe hele natten og læst til Kerne- og partikelfysik. Da en
sulten pakke Marabou mælkechokolade har spist hans vækkeur møder
han ikke op til eksamen klokken 9:00.
TÅGE KAM M ERET afholder foråsfest i anledning af evalueringsperiodens afslutning.

Lørdag d. 14/04-2007:
Onsdag d. 23/05-2007:

Universitetet gennemfører det årlige lusetjeck. Den eneste datalog der frifindes mobbes ud af universitetet.

Fredag d. 25/05-2007:

TÅGE KAM M ERET afholder majfest med dertilhørende Revy. Der bliver hyl.

Onsdag d. 31/12-2007:

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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