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Leder

Leder
Mareridtet begynder! Velkommen til endnu et
års dyrkelse af mystisk og okkult viden. Fo-
relæserne skribler djævelske kringlede symbo-
ler på støvede tavler og en zombiehær af stu-
derende forsøger desperat at efterkomme yp-
persteinstruktorernes mindste bud. Nye heden-
ske templer skyder op som paddehatte i kon-
kurrence med de gule giganter, der har knejset
på toppen af Langelandsgade siden de første
primalformer kravlede ud af ursuppen. Sær-
ligt velkommen til de mange nye offerlam, som
de kære torturer har taget sig godt af. Rus-
ser der endnu ikke har modtaget det rituel-
le brændemærke på brystet skal møde i Kol-
lokvium G2 når Statsbibliotekets skygge ram-
mer dekanens jadering. De gamle skrifter for-
tæller os, at fyrretyvende æra af Mads Føk net-
op er startet – hvilket enhver vil kunne læse
i morgendagens frøkorpus (kig efter 2. blind-
tarm). I fyrretyve år har Mads Føk stået som
et fyrtårn af ypperlighed og guidet alverdens
publicister mod perfektion. Efter i utallige år
at have slået både Biblen og IKEA-kataloget på

oplag går vi nu i disse mørke tider tilbage til
rødderne, satser på kernepublikum og bliver
verdens førende nichepublikation. Vi dækker
alle nicher (/r/clopclop).

Bladet har fået nyt layout og vores build-
system kører nu med pdfLATEX. For den uind-
viede virker det måske som en uanseelig detal-
je, men det er en revolution af episke proportio-
ner. Vi skal hilse fra vores Mesterdatalog og si-
ge, at hvis der er nogle klager på det nye layout
kan man brænde bladet eller sende os en email.
Desuden har vi fået lanceret de spæde forstadi-
er til en ny hjemmeside på madsfoek.dk.

I dette blad byder vi blandt ikke så meget
andet på Lovecraft-inspireret mareridtstegnese-
rie, græsk sudoku og en sand studiekortthriller
om kafkask bureaukrati på Aarhus Universitet.
En reportage fra et muligt paradigmeskift i ma-
tematikken kan også nydes i dette pragtføk.

Og så et hurra for 40-års jubilæet og et løfte
om opfølgning med tilbageblik og mere selvros
resten af året. Til sidst får I lige lidt okkult mes-
sen til at komme i mareridtsstemning af.

Memento tuam lava vulpes omnibus quartis
Memento tuam lava vulpes omnibus quartis

Memento tuam lava stupri vulpes omnibus quartis
Memento tuam lava vulpes omnibus quartis

Hetz:
David: Når jeg har drukket inge-
niørerne fulde kommer jeg herop og
bliver drukket fuld af fysikerne

Hetz:
Emma: Hov. Åh nej! Nu skal vi til at
tænke...

Hetz:
Leon Joachim: Hvis ikk du kan pro-
jektere ned på et underrum, hvordan
faén vil du så koge ris!?

Hetz:
Jens Kusk: Det er derfor en ortonor-
mal basis er det vi på fagsprog kalder
herrenice

Hetz:
Grønne: Kan man ikke bare dividere
med ln på begge sider af lighedsteg-
net?

Hetz:
Emma: Emacs er ikke min ven i dag
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Hetz

Hetz
Hetz dine medstuderende og giv dem deres 15 minutters berømmelse! Hetz

dem på http://www.madsfoek.dk/hetz/ før de hetzer dig!

Hetz:
Mathilde: Din computer larmer så
meget, at jeg tror det er min

Hetz:
Andrew Swann: Med triangulering
kan man estimere arealet vilkårligt
dårligt

Hetz:
Kristian Kålorm: Min krop er et
eventyr!

Hetz:
Jesper Funch: Livet bliver meget
nemmere hvis man bare accepterer at
hermitiske matricer er interessante!

Hetz:
Chalotte: Hun havde stjålet en cap i
byen... Eller fået den, eller hvad man
nu siger

Hetz:
Lau: Kender I det der med at man
griner så meget at man prutter?

Hetz:
CERM: Jeg skal have syfilis før jeg
bliver 90 år. Det er helt sikkert

Hetz:
Bodil: Vi har hermed bekræftet hypo-
tesen om jo hårdere jo bedre
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Taumanifestet

Taumanifestet
Vores alle sammens π

Hvis der er noget vi alle her på instituttet ken-
der til, så er det det græske alfabet (eller skulle
man sige αβ). Der er især visse bogstaver, som
der dukker op noget oftere end andre. Jeg er i
hvert fald sikker på, at alle kender til π, og hvis
det er nyt for dig, er der sikkert plads til dig ov-
re på Nordisk.

Som bekendt er π defineret til forholdet
mellem omkredsen, O, af en cirkel og diame-
teren, D, af cirklen. Mere matematisk kan det
skrives

π =
O
D

= 3.14159 . . . .

Det er rart, at vi har π. Det er både et irra-
tionelt og transcendentalt tal, så det ville være
rigtig bøvlet, hvis man skulle skrive alle uen-
delige tal hele tiden. π indgår både i geome-
tri, uendelige rækker og produkter, fysik og alt
muligt andet. Der er endda konkurrencer i at
huske så mange cifre som muligt. Rekorden pt.
er i øvrigt 67,890 cifre og er sat af kineseren Lu
Chao på 24 timer og 4 minutter (se piphilolo-
gy). Der er også en dag dedikeret til π, nemlig
er den 14. marts (hvilket kun virker med ameri-
kansk datoangivelsesmetode 3/14).

τ’lig erstatning for π

Tag nu en dyb indånding og forbered dig på
at lære en ny konstant, som er endnu vigtige-
re end π. I stedet for at bruge omkredsen i for-
hold til diameteren, så vil man med denne nye
konstant i stedet bruge omkredsen i forhold til
radius. Hvor ofte bruger man ikke også radius
til at beskrive cirkler? Det er måske kun lige in-
geniørerne, der bruger diameteren til at beskri-
ve rør. Dette nye forhold kaldes τ, og det kan
skrives ved

τ =
O
r
= 6.28318 . . . .

Den skarpe læser vil indse meget hurtigt,
at τ = 2π, og det er også åbenlyst hvorfor, hvis
man tænker på, at D = 2r. Den kritiske læser
tænker nok også ret hurtigt: ”Jamen det er bare
en faktor 2 til forskel, det er jo noget pjat!”. Og
det har høn helt ret i, men hvis man giver tau en
chance, er der faktisk helt åbenlyse fordele ved
tau.

Hvorfor τ?

Til at starte med kan vi se på vinklerne i en cir-
kel. Som de fleste sikkert også ved, så er der 2π
π–radianer rundt i en cirkel. Det betyder også,
at halvvejs rundt er der gået π π–radianer. End-
nu sjovere bliver det når man begynder at kig-
ge på fraktioner af cirklen (f.eks. er 1

12 af en
fuld rotation 1

6 π π–radianer). Det er umiddel-
bart klart, hvis man bruger τ i stedet for π, så er
der bare én τ rundt i en cirkel. Derfor vil frak-
tionen af en fuld omdrejning også være fraktio-
nen af τ ( 1

12 af en fuld rotation er 1
12 τ special–

radianer).
Der skal nok mere til at overbevise folk om

at bruge τ, især når folk er så fortrolige med π.
Hvis vi bliver i samme (matematiske) spor, er
der også rigtig mange steder, hvor der indgår
2π, f.eks. i Fourier–transformationer. Hvis vi
bare lige kigger på transformationen den ene
vej, ser det jo således ud:

f (x) =
∫ ∞

∞
F(k)e2πikx dk.

Der er lige sneget sig 2π ind i eksponen-
ten for e, og dette er bare et eksempel (spørg
matematikerne efter flere). Eulers identitet kan
også skrives ved hjælp af τ, og for hvert heltal-
ligt τ gælder der derfor også, at einτ = 1, hvor
n = 0, 1, 2, . . . . Det er der en vis skønhed over
(også selvom de ikke er matematikere). En om-
drejning per enhed. Det er da dejligt!

Som det sidste kan arealet af en cirkel lige
tages op. Arealet af cirklen er givet ved A =
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Taumanifestet

πr2. Her vil det jo faktisk gøre udtrykket lidt
mindre skønt. Skal vi kaste τ væk nu, siden
det faktisk ikke er alle udtryk, den gør pænere?
Svaret er selvfølgelig nej!

For at redde dagen, kan vi kigge til fysik-
ken. Et par stykker af vores læsere vil genkende
formlen for position ved konstant acceleration
til at være s = 1

2 at2. Det kan man også se for
potentiel energi i en fjeder: U = 1

2 kx2, hvor k
er fjederkonstanten. Tilfælles for de kvadratiske
formler er, at de også slæber en faktor 1

2 med
sig. Formlen for arealet af en cirkel ser også ud
på denne måde, hvis man indfører τ: A = 1

2 τr2.

Hvad så nu?

BUM. Alt det vi har vidst om π, alle de kon-
kurrencer og andre folkelige begivenheder, der
har været med π... Har det bare været en løgn,

har π–entusiaster haft en hemmeligt agenda
og holdt folk for nar? Har matematikere aldrig
brudt sig om τ, fordi den har færre ben end π?
Grundene kan være mange, og der er nok ik-
ke noget definitivt svar. Der er dog nogle, der
kæmper for τ’s sag, og et sted på det store in-
ternet (hvor der jo er ting for enhver smag, også
mht. porno), hvor man kan læse meget mere er
inde på tauday.com.

Det er altid skønt, når tingene passer sam-
men (forbandede emperiske enheder i fysik), så
selv om π er meget elsket af os alle, så er der
noget om det τ. Det ser så pænt ud i forhold til
meget af matematikken, men som så meget an-
det, så ændrer traditionerne inden for et fag sig
meget langsomt.

Jeppe aka. Solstrålen
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Dampventilen

Dagbog fra en kamp mod Administratetet - for-
kortet udgave.

Hændelsesforløb mellem Februar 2011 og Juli
2012

Jeg er en ganske almindelig studerende på Sci-
ence and Technology, og det har jeg været i 3 år
nu. I halvdelen af den tid har jeg ikke haft et stu-
diekort. Det blev stjålet i Februar 2011 sammen
med resten af mine ting. Herfra har forløbet ca.
været som følger:

Feb 11 - Bestilling af nyt studiekort via.
mit.au.dk (selvbetjeningen) - Intet svar
og intet studiekort.

Okt 11 - Alle mine oplysninger tjekkes igennem
- bestilling af nyt studiekort for 2. gang -
Intet svar og intet studiekort.

Maj 12 - Alle oplysninger tjekkes igennem igen,
billedet ændres for en sikkerheds skyld
- bestilling af nyt studiekort - Intet svar
og intet studiekort.

Juni 12 - Skriver en mail til studie-
kort@adm.au.dk - Intet svar.

Første forsøg på direkte kontakt juli 2012...
Prøver at gå ind på studerende.au.dk for

at finde frem til en person der ved noget om

studiekort. ”Trykker på studiekort- ”Kontakt-
Henvisning til studiekort@adm.au.dk. Søger på
siden og opgiver hurtigt. Søger på google og
opgiver efter ca. 1 times søgning at finde et te-
lefonnummer. - Det er AU-omstillingen.

- Goddag, jeg hedder Nanna Rasmussen, og jeg
skal snakke med en der ved noget om studie-
kort.
- Hvad er problemet?
- Jeg har ikke noget.
- Problem?
- Nej, STUDIEKORT!
- Du skal bestille et nyt på selvbetjeningen.
- Det har jeg gjort...
- Så skal du være tålmodig.
- TÅLMODIG!? Jeg har ikke haft studiekort i et
år!
- Jeg stiller dig om til vejledningen, men de har
lukket for idag..
- Jamen..
- Det er AU-vejledning - vores åbningstider er...

Går nu ind via medarbejder indgangen på
au.dk og finder et mere eller mindre tilfældigt
navn i administrationen som ser ud til at sidde
med indskrivninger - hun sender mig videre til
en som sender mig videre til en som er på ferie.
Prøver at ringe til en chef af en art. Bliver bedt
om at sende mail efter at jeg har brugt 5 min
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Dampventilen

på at forklare sagen. Sender mailen og får intet
svar.

30. Juli gør jeg endnu et forsøg og finder en
mail på en person, der måske kunne have noget
med dette at gøre. Jeg forklarer sagen og bliver
igen bedt om at sende en mail.

Følgende er et udrag af min korrespondence
med AU-administration.

30. Juli 2012
Hej Kirsten
Jeg sender dig hermed en mail ang. mit stu-
diekortproblem. Jeg har som sagt bestilt kort 3
gange, senest før sommerferien, men har aldrig
modtaget noget, hvilket selvfølgelig er et pro-
blem ifht. eksamen, adgang, studierabatter osv.
Jeg har ikke haft et studiekort i over et år. Det
har ikke været muligt for mig at finde infor-
mation på hjemmesiden og jeg er endt med at
gå via medarbejder-siden og finde dit navn. Jeg
håber virkelig at jeg kan få et studiekort inden
studiestart.
MVH
Nanna Ravn Rasmussen

30. juli 2012
Hej Nanna.
Jeg beklager meget, at du endnu ikke har mod-
taget dit studiekort. Vi har haft nogle problemer
med den online bestillingsprocedure, som vi ar-
bejder med at løse. Det er sandsynligvis forkla-
ringen på, at du ikke har modtaget et studie-
kort. Derudover mener jeg ikke, at det billede vi
har af dig er egnet. Jeg foreslår derfor, at du sen-
der et nyt billede til studiekort@adm.au.dk. Så
laver vi et nyt studiekort til dig på torsdag. Jeg
beklager naturligvis alt besværet mange gange.

2. August 2012
Hej Rasmus
Kan du specificere hvorfor mit billede ikke er
egnet. Ellers bliver det ret svært for mig at sen-
de et nyt billede, da jeg skyder i blinde - jeg har

svært ved at se hvordan det ikke opfylder kra-
vene om format og motiv?
MVH
Nanna Ravn Rasmussen

2. August 2012
Hej igen.
Umiddelbart er det mit skøn, at billedet er taget
for tæt på. Man kan ikke se hele dit ansigt. Et
billede der er mere pasfoto lignende vil være at
foretrække. Har du ikke andre billeder, kan jeg
godt lave et studiekort med det billede, men jeg
vil ikke garantere, at du kan bruge det som id.

1

3. August 2012
Hej Rasmus
Brug bare det billede der ligger der, bare jeg
snart får et studiekort.
Mvh Nanna

13. August 2012
Hej Rasmus
Er der nogen melding om hvornår mit studie-
kort kan forventes tilsendt? Andre studerende
jeg har talt med har fået deres indenfor en uge -
der er nu gået 10 dage siden jeg svarede på din
sidste mail.
MVH
Nanna

20. August 2012
Kære rette vedkommende

1Th. gammelt studiekortbillede - Tv. omtalte billede
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Dampventilen

Jeg vil meget gerne have et studiekort. Jeg har
pt. ikke haft et studiekort i halvandet år, og det
begynder at være en kende problematisk. F.eks.
kan jeg ikke få studierabat som mine medstu-
derende (det har indtil videre kostet mig ca.
1.000 kr.), og jeg bliver skældt ud hver gang jeg
går til eksamen. Desuden kan jeg ikke komme
ind i min institutbygning udenfor almindelig
åbningstid. Jeg har snakket med alt og alle jeg
kunne få fat i, men har enten ikke fået svar, er
blevet affærdiget, eller har fået at vide at der vil-
le ske noget i sagen, med manglende resultat til
følge.
Jeg vil meget gerne have et studiekort!
MVH
Nanna Ravn Rasmussen

Henvender mig i desperation til Universitets-
direktøren med min historie. Han lover at ta-
ge fat i de relevante personer, og beklager me-
get. Jeg modtager samme dag følgende mail
fra studiekort@adm.au.dk

20. August 2012
Hej Nanna
Det er meget beklageligt. Vi har fundet dit kort
i systemet og vil sende det så snart vi kan, men
vi har i øjeblikket travlt.

21. August 2012
- Det er Nanna.
- Det er fra Administrationen angående dit stu-
diekort. Vi vil gerne hvis du sender et nyt bille-
de, for vi er ikke sikre på at vi kan lave et stu-
diekort til dig med det billede der er nu.
- Men jeg har lige modtaget en mail om at i har
mit studiekort?
- Nej det har vi ikke lavet endnu, men vi vil ger-
ne have et nyt billede.
- Og i kan ikke bruge det billede jeg har sendt?
- Nej, vi er bange for at billedet bliver for mørkt.
- Er det eneste problem med billedet?
- Ja, vi har to billeder, men det ene virker ikke
på vores beskæringsmaskine.
- Men det ene af billederne var jo på mit gamle
studiekort, kan i ikke bruge det?
- Nej ingen af de billeder der ligger i systemet
kan godkendes.
- Men... (Dybt suk)... Jeg sender et nyt.

23. August 2012
It has happened. Jeg har modtaget et studiekort
med posten. VICTORY!!!
Administratetet vs. Nanna
0-1 (læs 20-1)

Nanna Ravn Rasmussen

Hetz:
Thomas: Kender I det der med, at
man drømmer man har mistet alle si-
ne tænder, og så vågner op og bliver
helt glad over, at de stadig er der?
Knud og Steffen: Nej, ikke lige...
Thomas: Tror I det betyder at jeg er
en kæmpe fed idiot?

Hetz:
Alexandra: Ham der Johnny Bravo
- hvem er det? Er det ham der fol-
kesangeren?

Hetz:
BFUXA: Angående det med at blive
martyr, hvem i alverden skulle have
lyst til 72 dataloger?

Hetz:
Sara: Jeg har LaTeX sars!
Amanda: Så skal vi lege doktor!

Hetz:
Mai: Jeg har lyst til en hel masse
smør!

Hetz:
Mathilde: Jeg elsker bare mænd der
ligner små drenge

Hetz:
Adam Etches: Jeg har bidraget til
Sørens og Rikkes barn

Hetz:
Torben: Hvad er det den der stjerne
betyder i Java?
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Licence to Føk
Elevatorlicens
- Du har mulighed for at bruge elevatoren, men
du behøver ikke. Der er mulighed for at bruge
trapperne. Selvom du ikke bruger elevatoren,
skal du stadig betale licens, ellers kommer du
på Schindlers knap så rare liste.

Clickerlicens
- Som forelæser har du mulighed for at benytte
dig af clickers. Men du behøver ikke. Man kan
også bruge håndsoprækning. - Som deltager
til forelæsning hvor clickers benyttes, har du
mulighed for at trykke på clickeren. Men du
behøver ikke.

Latexlicens
- Det er en god ide at bruge det, også selvom
du kan lade være. Derfor skal du betale Latex-
licens. Hvis du ikke betaler latex-licens, skal du
bruge word, resten af dit liv.

Fitteafgifter
- For at reducere antallet af fittede grafer
indføres nu fitte-afgifter.

Den græske afgift
- Da vi benytter de græske bogstaver igen og
igen, og grundet Grækenlands nuværende øko-
nomi, skal der betales afgift til Grækenland.
Hvis denne afgift ikke betales, så er det slut
med feta og tzatziki! Så er det jo heldigt at vi
har salat-tern og creme fraiche.

Licensoprør licens
- Du har muligheden for at gøre oprør mod
licens, men du behøver ikke. Du bør derfor be-
tale licens til licensoprøret.

Google translate licens
- Her har du mulighed for at oversætte skøre
sætninger, men du behøver ikke. Man kan fx
oversætte ’Chefredaktørerne læser om ponyer

og porno’ til latin. Dette bliver til ’Editor sunt
legere de mannis et porn’.

Cykelhjelmsafgiften
- Dette er en speciel afigift, idet den henvender
sig til folk som ikke bruger cykelhjelm. Man be-
taler nemlig en helt særlig pris for ikke at bruge
cykelhjelm, man betaler med sit liv! Det kræves
dog kun at benytte cykelhjelm når man cykler.

Reklamelicens
- Da det er muligt at læse reklamer i diverse
aviser, i busskure og på internettet indføres
reklame-licensen. Du kan undgå at betale
reklame-licensen ved at benytte diverse klis-
termærker og adblockere, og eventuelt holde
dig for øjnene. Ved at holde sig for øjnene kom-
mer man faktisk uden om en del licenser og
afgifter.

Nøgenlicens
Du har muligheden for at være nøgen. I prin-
cippet kunne du være nøgen lige nu, men du
behøver ikke. Husk derfor at betale licens til
Dansk Naturist Union.

Dr. Føk afgift
Du kan frit stille spørgsmål til Dr. Føk. Han sva-
rer på alle spørgsmål med stor ekspertise. Du
kan ikke betale nogen form for afgift til Dr. Føk
da han er for god til at tage imod ussel mam-
mon. Han bliver dog rigtig glad for hvis du vil
stille ham flere spørgsmål.

Licens til Føk
- Du har mulighed for at læse det fantastiske
blad , men du behøver ikke, men idet du
læser dette, læser du også bladet og bør derfor
betale Føk licens. Men redaktionen er en flok
søde mennesker, som ikke kræver betaling, så
læs du blot videre.

Sara Mia Christiansen

side 16



Mat/Fys StudenterRåd præsenterer

Linuxforedrag
Det frie styresystem

Tirsdag den 25. september 2012
Lokale bliver offentliggjort på plakater

Har du også hørt at Windows ikke er den
eneste mulighed for din computer og er du
interesseret i at lære mere om dette, så mød
op og hør hvordan Linux kan forbedre din
computeroplevelse betydeligt.

Systemet er designet sikkert. Du har derfor ik-
ke brug for antivirus og antispyware software.
Dertil kommer at systemet selv opdaterer al
software for dig.

Der kommer aldrig en popup, der fortæller
at dit system er en ulovlig piratkopi. Det er
nemlig ganske gratis for enhver!

Kører du allerede systemet? Så tag en ven
med - vi hjælper nemlig med at installere
efter foredraget.

Der serveres kaffe, te og kage.

Mat/Fys StudenterRåd – MFSR
mfsr.au.dk
mfsr@mfsr.au.dk
facebook.com/mfsr.au.dk
1535-129 (B.129)

Ophængt 26. august 2012, kan fjernes 23. februar 2012.
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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

Logen
Kære Dr. Føk.
Hvordan bliver man medlem af logen?

Klaus

Kære Klaus
Dette emne er af største diskretion og bør al-
drig omtales! Så vogt dig mine ord, knægt; thi
sandeligt siger jeg eder, at logens hemmelighed
er bevogtet af en kult så lyssky, at selv nævnel-
sen af dens sande eksistens er en dødssynd i de-
res øjne. Enhver, hvis mund ikke er lukket med
syv segl, kan betragte sig selv som i stor fare;
thi kulten viger ikke tilbage for nogle midler.
Vent, det banker på døren. Ups. Det er... argh!!!
Nej, jeg har aldrig... ARGH! Dr. Føks personlige
transkribent stak derefter af og løb straks hen til re-
daktionen med ovenstående svar.

Dr. Føk

Kære Dr. Føk.

Jeg dater en fysiker. Hvad gør jeg?

Frøken Desperat

Kære Sara
Fysikere er et excentrisk folkefærd, så enhver
tilnærmelse til dem skal forgå efter mange over-
vejelser. De er især glade for dårlig humor, de
selv mener er faglig og relevant (læs: intern og
plat 1) Hvis du forærer dit hjertes udkårne (eller
en kandidat dertil) en kat i kasse, er lykken sik-
ret mange uger frem i det fysiske hjem. Især skal
du ikke lave huller i kassen, idet fysikeren der-
ved kontinuerligt kan afgøre, om katten stadig
er i live. Dette vil også være en oplagt mulig-
hed til at starte en hyggelig small talk med fysi-
keren. Hvis du ønsker at servere en middag for
ham, der med garanti vil være en ubetinget suc-
ces, vil jeg foreslå Matkants leverdækker med
rødkål og frikadeller. Så burde vejen til enhver
fysikers ellers så iskolde hjerte være fritlagt.

Dr. Føk

Hetz:
Ellen Marie: I Norge har man ikke
toiletter

Hetz:
Lars N: jeg tændte lige min computer
for at se hvad klokken er

Hetz:
Mathias: Kender du kartofler? Du
kender godt kartofler ikke?

Hetz:
Christina: Vi må ikke falde i søvn for
ovnen sætter ild til pizzaen

Hetz:
Chalotte: Dizzy Mizz Lizzy? Han
spiller da ikke jazz, gør han vel?

Hetz:
Chris: Det er bare meget vigtigt for
mig at Dittes underliv er helt i orden

1Læserne kan finde utallige eksempler herpå i nærværende tidsskrift.
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Lyrik

Poesisiden
Det regner på mig
Teknikskabet er så vådt
Bliver det fixet?

Den gule bygning
14-30, Direktør
Mit studiekort?

Sommer i parken
Nye russer - gøgl og øl
Så længe siden

Tømmermænd igen
Alt for mange Jägerbombs
Gardin rullet for

Græske symboler
Hvirvler rundt i mit hoved
Hvorfor ikke tal?

Fodspor på månen
cykkelrytterefternavn
Vil blive savnet

Hetz:
David (tidligere fys2): hvorfor er 3x4
ikke 12?

Hetz:
Sofie: Jeg kan virkelig godt lide data-
loger, men nogle af dem burde altså
beholde tøjet på!

Hetz:
Johan K. M.: Arh der står babe. Jeg
troede der stod abe

Hetz:
Lise: Ved tyveri dækker forsikringen.
Det gør den ikke ved Licensmanden

Hetz:
Maise: Når jeg bliver gravid og skal
amme vil jeg drikke rigtig meget så
baby bliver stiv

Hetz:
Christina: Øl og lesbisk sex er det
samme. Man skal lige lære at holde
af det

Hetz:
Christina: CERN har muligvis fundet
Higgs-bosonen
Christian: Har den været væk?

Hetz:
Thor: Nu er det jo snaps, der skaber
kærlighed, og ikke mennesker!

Hetz:
Lauge: Bare for at kunne lave den
joke, havde jeg gladeligt slugt et
kønshår

Hetz:
f0rm: Der er lidt ceremonimester i
mig

Hetz:
Mathias Rav: Det er jo ikke sexting,
når det ikke er ens egne løg!

Hetz:
Sortie: Åbner Google Maps ikke først
kl. 09?

Hetz:
VC: Rigtige kvinder lugter af øl!
KA$$: ... eller snaps!

Hetz:
Bo Tranberg: Hvis jeg køber pølser
og Asti, køber du så masser af kon-
domer?

Hetz:
Knakke: Jeg vågnede op tre dage se-
nere og så var jeg lige pludselig tutor

Hetz:
Anders: Jeg vil være den mandlige
udgave af Hermione

Hetz:
Rasmus: Jeg måler altid kaffe i tid.
Alternativt bruger jeg meter
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Kalenderen
Onsdag d. 5/9-2012 TK-foredrag med Chris MacDonald

Torsdag d. 6/9-2012 Kandis spiller på Telefontorvet Århus, husk morgenstjerner.

Fredag d. 14/9-2012 Rustur! Fredagsbaren vil være skarpt mindre fyldt.

Fredag d. 14/9-2012 Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. Alle andre end
russer og holdtutorer drikker sig fulde i Universitetsparken.

Onsdag d. 19/9-2012 -redaktionsmøde kl. 17.00 på Rådet. Det er åbent
for alle, og der vil være kaffe og kage, dingenoter og dippe-
dutter.

Tirsdag d. 11/9/-2012 Husk at spise dit ukrudt.

Lørdag d. 15/9/-2012 Poul Dissing spiller koncert på Studenterhuset. Gør klar til
”Giv mig en hest mor” fra troubadour med hat.

Tirsdag d. 25/9-2012 MFSR afholder Linuxforedrag. Lokalet bliver offentliggjort
på plakater.

Mandag d. 1/10-2012 Oktober er i gang. OKTOBERFEST!

Fredag d. 12/10-2012 Q1 er slut. run /usr/local/bin/eksamen

Onsdag d. 7/11-2012 Foredrag om LaTeX for begyndere. Kom og lær det, det kan
magiske ting med dine afleveringer.

Mandag d. 6/5-2013 Cthulhu vågner i dybet, og Jorden går under. Ph’nglui mg-
lw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn!

At my OLD school, we used Microsoft Encarta 2005.
http://xkcd.com/911/
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