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Leder

Leder
Vi nærmer os slutningen på dette studieår. Den
trofaste såvel som opmærksomme læser, vil have uden tvivl have bemærket, at
i
løbet af denne årgang blevet en kende mere seriøst.
er som bekendt et studieblad,
og som sådan afspejler det vores studiemiljø.
Og netop studiemiljøet står, for nogle studerende, overfor voldsomme forandringer. Især
humanister og handelsskolestuderende bidrager til processsen med masser af konstruktiv
kritik. Teologerne er eksempelvis vældigt kede
af at miste deres eget fakultet. Som det fremgår
af MFSR formanden Nils’ artikel forbliver meget uændret på naturvidenskab. Det virker dog
påfaldende, at universitetet serverer gratis kage og øl i fredagsbarene. Prøver nogen at købe
vores velvilje?

Vi har selv foretaget en strukturreform. Som angivet i en tidligere udgivelse, udkommer vi nu
i starten af kvarteret. Derfor er det kun blevet
til tre blade dette år. Nu har vi til gengælde en
hel sommer til at forberede
til første
kvarter. Vi genobrer fakultetet med løfter om
til folket i starten
mere bacon og frisktrykt
af første kvarter. Men nu er nu, og De sidder
med et friskt forårs
i hænderne. I dag kan
vi tilbyde Markow-genererede nyheder og eksklusiv reportage fra Studenterhusets indtog i
Unibaren, med alt hvad det indebærer. Vi kan
præsentere tre forskellige vinkler på strukturreformen, poesi, rejsehistorier, religionsrapport
og desuden alt det usædvanlige gak. Nyd!

Hetz:
Lene Hau på History Channel: Itś easy to stop light, just send it into a
wall.

Hetz:
Katrine: Hvis man er over 80år og
stadig arbejder som læge er man nok
ikke finkirurg.
Kirsten: ??... Figenkirurg? Altså som
i figenfrugt?
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Sort jødedom

The Israelite Church
of God in Jesus Christ, Inc.
I februar var jeg på UNF’s tur til Florida, primært for at se opsendelsen af Discovery rumfærgen. I den forbindelse besøgte vi University
of Central Florida’s campus i Orlando. Her løb
vi ind i fire sorte mænd i røde og hvide silkegevandter. En stod på en skammel og læste passager op fra biblen, mens en anden højstemt fortolkede hans ord. De sidste to delte løbesedler
ud og trak folk til side for at finde ud af om de
havde hørt sandheden om biblen, Jesus og den
globale konspiration imod ikke-kaukasere. Set
med Danske øjne virkede optrinnet lidt overdrevet, så jeg fik fat i en løbeseddel for at finde
ud af mere om hvad der viste sig at være The
Israelite Church of God in Jesus Christ, Inc.
Denne kirkes grundidé er tilsyneladende at
de "såkaldte"negere, puerto ricanere, mexikanere, seminole indianere mf. i virkeligheden er Israels tolv stammer, som blev spredt over hele
verden ved romernes besættelse. Guds udvalgte folk er de, som har hud der er mørk som jorden. Målet er at disse folk igen skal samles i Israel, og dommens dag er nær, som de skriver:
"We are in that time, the last days, as prophesied in Matthew 24th Chapter."1
Jeg er ikke sikker på, præcis hvordan man
kategoriserer folk, som hævder at være israelitter og bruger Davidsstjernen som symbol, men
alligevel anerkender Jesus som frelser af deres

udvalgte folk. Men sorte jøder virker ikke helt
upassende. Deres FAQ-side og løbesedler besvarer spørgsmål som "Does the bible teach unity of the races? NO! Read Deut. 7:1-7...", eller
"Was Jesus Christ a caucasian man? NO! read
Rev. 1:1,13-15..."og endelig "Does Christ’s color
matter? YES! read St John 8:32..."
Denne kirke prædiker, hvordan alle disse
folk med mørk hud i gennem tiden er blevet
undertrykt og stadigt undertrykkes af de hvide
(det kan der være noget om), og hvordan kun
medlemmer af disse Israels tolv stammer kan
blive frelst. Det er i øvrigt en eksplicit pointe,
at sand retfærdighed aldrig kan opnås igennem
FN, hvilket står i biblen: Ps. 83:3-5, Micah 7:2-4
samt et par andre steder.
Nu tror du måske, at det her er en lille flok
galninge i slægt med Faderhuset, men det anslås at flere hundrede tusinde amerikanere bekender sig til varianter af denne tro2 . Verden
er virkelig et forunderligt sted, og man glemmer nemt, at ikke alle abonnerer på den samme
sandhed.

Hetz:
Katrine: Hey Kirsten, vil du slikke
mine kuverter?
Sanne: Du har kun én, Katrine!

Hetz:
Die Eva: Uanset hvad min krop laver,
så skriger den altid på mad... Det er
sådan Morten får blowjobs

Hetz:
Chris: Årh, det kunne være godt. Ioniseret bræk!

Hetz:
Caroline: Man er bare sådan en stor
klump der er malplaceret

Kilder
http://www.washingtoncitypaper.com
http://www.theholyconceptionunit.org
Magnus Dahl

1 http://www.theholyconceptionunit.org/main/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3

2 http://www.washingtoncitypaper.com/articles/34768/the-real-jews
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Kryds og Tvær
Vandret

Lodret

2. Kunstner hvis kunst er overskygget af et par
uheldige politiske initiativer i 1930’erne
6. Xenofobi
8. Lagen-party
9. Kapitalistisk højtid hvor man strammer garn
10. Driver dommedagsmaskiner
13. Driver ADHD-lokomotiver
14. Autonom møgunge fra Lønneberg
16. Koffeinholdigt virtuelt voldsorgie
17. Libysk ildsjæl
18. Rød slimsatan der slog haven ihjel

1. Kvindelig højtråbende klummeskribent
3. Scientology
4. Forsangeren i steppeulvene
5. HIV i fremgang
7. Håndflade
11. Stifflers mor
12. HUM’s modstand overfor NAT
15. Ritual hvor kjoleklædte mænd væder børn
16. Århus
19. Vovse
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AU’s propagandaudvalg

Den gode uddannelse
Uddannelserne på Aarhus Universitet skal blive
endnu bedre og mere fleksible. Dekan for Arts Mette Thunø inviterer alle ansatte og studerende ind i
debatten om den gode uddannelse
Der er mange opgaver for dekan for Arts
Mette Thunø, som leder det tværgående fokusområde uddannelse. Men en af de vigtigste
bliver at definere, hvad en god uddannelse på
Aarhus Universitet egentlig er.
"Vi har allerede gode uddannelser, men hvis vi
vil gøre det endnu bedre, bliver vi nødt til først
at finde ud af, hvad god kvalitet er for lige præcis os. Når vi ved det, kan vi forbedre kvaliteten,"siger hun. Arbejdet med at definere den gode uddannelse vil først og fremmest foregå i et
nyt AU Forum for uddannelse, som både VIPer
og studerende vil tage del i. Men Mette Thunø
inviterer alle ansatte og studerende til at komme med deres bud i den fremtidige proces.
"Vi skal have spørgsmålet ud i hele organisationen, for det er underviserne og de studerende,
der ved de her ting og kan drage nytte af hinandens viden og erfaringer,"siger hun.

Mere fleksibilitet
Uddannelserne på Aarhus Universitet skal ikke
kun blive bedre. De skal også blive langt mere fleksible, end tilfældet er i dag, så de studerende kan tage fag på kryds og tværs af hovedområderne og blive mere tværfaglige. Her spiller studienævnene en helt central rolle, fortæller
Mette Thunø. Derfor er det afgørende, at dekaHetz:
Bo: Dirty Dancing - det er da en god
film!
Hetz:
DR-update: (om Kepler 10b) Astrologer har fundet en ny planet
Hetz:
Brian: Fulde idioter
Ellen Marie: Du er bare en idiot
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nen for uddannelse har et godt samarbejde med
lige præcis studienævnene.
"Hvis vi både skal skabe mere fleksibilitet og
højere kvalitet i uddannelserne, er vi nødt til
at gøre det i tæt samarbejde med studienævnene. Sammen med studienævnene skal vi for
eksempel finde ud af, hvordan studierne kan
blive mere fleksible. Fleksible studier kan kun
gennemføres, hvis studienævnene er med på at
skabe flere muligheder for eksempelvis frie moduler i studieordningerne,"siger Mette Thunø.

Fælles platform
Opgaven er stor, og de nye, kvalitetssikrede og
fleksible uddannelser ligger ikke lige om hjørnet og venter den 10. marts, siger Mette Thunø.
Medarbejderne vil dog hurtigt mærke, at uddannelse er blevet et tværgående satsningsområde.
"Et af de første skridt bliver nu at beslutte os
for en fælles digital uddannelsesplatform for
alle uddannelser på Aarhus Universitet. I øjeblikket kører vi med forskellige systemer rundt
omkring, for eksempel AULA og Blackboard.
Vi skal have et fælles system på AU, hvor der er
gode muligheder for at udvikle uddannelserne
på fælles nye måder på tværs af hele universitetet,"siger hun.
Stinne Bille
Alumnekoordinator
Hetz:
Sofie: Er Dat. Kant. åben?
Hetz:
Mai: Jeg drømte i polære koordinater
i nat!
Hetz:
Lasse L i et mørkt rum: Jeg har en
pind, jeg har en pind! Jeg HAR altså en pind..

hekstz

Velhængt heks
Hetz:
Ole Bjælde: (om stjernespektre) Så
kigger vi gennem et stykke glas og
får sådan en Pink Floyd dark side of
the moon effect
Hetz:
Jesper Funch Thomsen, Lineær algebra forelæsning: Det var ikke så godt,
nu har jeg jo brugt j og i, så er der ikke flere bogstaver tilbage
Hetz:
Ln(Marie): Ja ja, møn nesserne i min
tasge vet jaj jo vor kåmmer fra!
Hetz:
Ditte Slumstrup: Da vi var små spejdere, måtte vi kun bruge 2 fingre. Nu
er vi store spejdere og må bruge 3!
Hetz:
CNN reporter til marine sniper:
What do you feel when you shoot a
terrorist?
Marine sniper: Recoil
Hetz:
Aula, indlogning med WAYF: The
purpose of aula is aula and aula
requires that the information below
is transferred...
Hetz:
Hr. Matlab: Du lugter af en blanding
af gammel gnu, kridt og prut
Hetz:
Jens Svensmark: Så er det da godt at
jeg har noget Windows Vista der stadig fungerer....
Hetz:
Anders, nano: Jeg hader alle nanoér

Hetz:
Ditte Vejlin (Under latterøvelser): Så
skulle du høre min mor, hun skriger
dobbelt så højt!
Hetz:
Bølgemis: Bukkake!
Mikkel Kofoed: Det er noget af det
sjoveste jeg har prøvet
Hetz:
Klaus Mølmer: (om matematik) det
er sådan en lidt nørdet perversion
Hetz:
Peter (IT): Der står det samme på
begge sedler, men den ene giver bare ikke mening.
Hetz:
Søren Zeelöwe: Normalt er jeg jo ikke tilhænger af et retssamfund. Kun
når det kommer mig til gode.
Hetz:
Søren Zeelöwe: Jeg har en klandring
på Tobias, for der er noget han har
glemt. Hvad var det nu du havde
glemt?
Hetz:
Christian++: I det gamle Grækenland var det faktisk et tegn på at være
viril, at man havde en lille penis
Hetz:
Christian Vogel: Jeg glæder mig helt
vildt til se hans pik!
Hetz:
kakuro.com: Kakuro is Sudoku’s bigger and harder brother
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Studerendes brokkeråd

Mindre kamp, mere samarbejde!
Det er nu over et år siden at den største
ændring af Aarhus Universitet nogensinde blev
foreslået. På bestyrelsesmødet d. 17 juni 2010
og bestyrelsesseminaret 7-8 marts 2011 har bestyrelsen besluttet rammerne for den kommende strukturering af universitetet: AU går fra 9
fakulteter til 4 hovedområder og fra 55 til 26 institutter. Det gamle Naturvidenskabelige Fakultet er blevet slået sammen med det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser til det nye Faculty of Science and
Technology og består fremover af 12 institutter: Matematik, Datalogi, Fysik og Astronomi,
Kemi, Geoscience, Bioscience, Molekylærbiologi og genetik, Miljøvidenskab, Fødevarer, Husdyrvidenskab, Agroøkologi og Ingeniørvidenskab.
Som det kan ses af listen over institutter er
der ikke sket de store ændringer for læsere af
Mads Føk. Det samme gør sig gældende for de
studerende på resten af det gamle naturvidenskabelige fakultet, med den note at de alle kan
se frem til at få en styrket forskningsbase fremover: Geologerne går på det samme institut som
før og kan se frem til en målrettet styrkelse af instituttets forskningsfelter i de kommende år, civilingeniørerne kan ligeledes se frem til en styrkelse af deres tilknyttede forskningsmiljø i deres nyoprettede institut. Biologerne får tilknyttet en række forskningsgrupper fra det tidligere
DMU og molekylærbiologerne får tilknyttet genetikerne fra det tidligere Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og ser som de eneste ud til at
skulle flytte, hvilket vil ske om 4-5 år, ud i nye
moderne bygninger, som kommer til at ligge
mellem Universitetsparken og IT-byen på Katrinebjerg. Som studerende på Science and Technology kan vi med forhåbning og sindsro se
frem til det nye Universitet. MFSR og de andre
studenterpolitiske organisationer på det gamle
fakultet har været tilfredse med det samarbejde
vi har haft med institut- og fakultetsledelser i
løbet af processen og ser frem til at det fortsætter når beslutningerne skal implementeres på
de nye institutter i løbet af det næste års tid. I
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denne proces arbejder vi for at vi kan få igangsat nye initiativer til gavn for studerende med
de nye prodekaner for uddannelse og talentudvikling.
Den samme ro findes dog ikke blandt de studerende på de to områder med flest studerende, Arts (tidligere humaniora, teologi og pædagogik) og Business and Social Science (tidligere samfundsvidenskab og handelshøjskolen),
og det er i det lys indlægget fra det centrale Studenterråds formand skal læses. På Arts er tre
fakulteter blevet til tre institutter og et center
under ledelse af en dekan, der kom udefra, og
således både skulle sætte sig ind i de eksisterende fagmiljøer, få skabt tillid blandt de ansatte og studerende og forberede sammenlægningerne. Opgaven var svær og ser ikke ud til at
være gennemført med topkarakter, men blev ikke gjort nemmere af bred utilfredshed og utryghed over at blive lagt sammen. På Business and
Social Science har en egenrådig dekan planlagt
en proces hvor institutter meget hurtigt skal
flyttes mellem universitetsparken og handelshøjskolens bygninger ved Viborgvej, ansat tre
prodekaner fra sin egen fagbaggrund og provokeret andre traditionskære fagmiljøer ved at
foreslå institutnavne som bryder med de hidtidige - fx at Statskundskab fremover skal hedde
Public Policy and Administration. Enerådende
ledere, som den nuværende universitetslov gør
mulig, er et problem for et universitet hvor det
er friheden og mulighederne til at opsøge viden, der skaber værdi. Men er der en god ledelseskultur kan der skabes tillid mellem ledelse på den ene side og studerende og ansatte på
den anden og der er plads til både udvikling og
udfoldelse. Heldigvis er det de sidste forhold
vi arbejder under og som har skabt et godt forhold mellem MFSR og fakultetets ledelse. Har
du ideer til hvordan vores uddannelser kan blive bedre, oplever du problemer eller har du forslag til hvordan den studiemiljøpulje universitetet har afsat skal benyttes, så kontakt os med
det samme på mfsr@mfsr.au.dk eller mød op til
et af vores møder så du kan få sat det i gang

Studerendes brokkeråd

- tid og sted kan ses på vores hjemmeside, mfsr.au.dk, eller vores opslagstavle ved Matematisk Kantine.
Nils Randlev Hundebøl,
formand for Matematisk-Fysisk Studenterråd,
MFSR

Kom med i kampen
I Studenterrådet har vi, siden den faglige udviklingsproces blev sat i gang for et år siden,
kritiseret processen for at være topstyret. Hverken medarbejdere eller studerende har følt sig
inddraget eller lyttet til. Processen har kørt hen
over hovedet på mange, og et massivt flertal har ikke følt, de kunne gøre nogen forskel i processen, fordi det har virket som om,
at alt besluttet på forhånd oppefra.Det viser
Studenterrådets undersøgelse af, hvordan universitetsbefolkningen har oplevet den faglige
udviklingsproces (se den på www.sr.au.dk/
fu-survey). Derfor var det også vigtigt for de
studerendes repræsentanter i bestyrelsen, Maria Juhler-Larsen og Christian Thyrrestrup fra
Studenterrådet, at få indskrevet så mange steder som muligt i bestyrelsens beslutning, at de
studerende skal inddrages i den fremadrettede proces. Som de studerendes repræsentanter
i bestyrelsen har de dermed været med til at
sikre, at de studerende fremadrettet får mere
indflydelse på implementeringen af den faglige udviklingsproces og dermed på fremtidens
AU.

Bestyrelsens beslutning
Bestyrelsen har vedtaget de overordnede linjer
for implementeringen af sammenlægningen af
institutter og fakulteter og det videre arbejde i
forbindelse med studienævn og akademisk råd.
Det er besluttet, at de studerende skal inddrages i det videre arbejde med at få studienævnsstrukturen fastlagt på de forskellige hovedområder. De studerende har derfor mulighed for

at være med til at bestemme antallet afmedlemmer og definere fordelingen af arbejdsopgaverne mellem studienævnene og uddannelsesfagudvalgene på de forskellige niveauer. Endvidere skal de studerendeinddrages i arbejdet omkring akademiske råd, både på hovedområdeniveau og på institutniveau, hvor der skal være
rådgivende råd for institutlederen. Herudover
blev det besluttet, at de studerende skal sidde i
de nyoprettede AU forum for uddannelse, som
blandt andet skal rådgive om det indre og ydre
uddannelsesmarked og være med til at beslutte
forummets størrelse og sammensætning.
Da bestyrelsen altså ikke har besluttet, hvilke fag, der skal flyttes, og hvilke navne de forskellige institutter skal have, samt at rektor har
lovet en bottom-up proces fra nu af, er det vigtigt, at faglige og sociale foreninger melder sig
på banen og fortæller de lokale ledelser, hvad
der vigtigt for lige netop deres studieliv.

Frustrerende flytninger
I Studenterrådet forstår vi frustrationen over
flytninger og frygten for, at de lokale studiemiljøer kan gå tabt. I en proces som denne er flytninger svære at undgå, men det er fuldstændig
uacceptabelt, at de nye dekaner har lagt op til
at agere som konger ved at tage beslutningen
uden nogen form for demokratisk mandat. Derfor er det meget vigtigt, at alle studerende forsøger at påvirke diskussionerne og beslutningerne om de enkelte flytninger ude på hver deres hovedområde. Især da studenterrepræsentanterne i bestyrelsen har været med til at sikre,
at der er afsat penge til studiemiljøet i forbindelse med flytningerne for at sikre, at der stadig er rum og plads til lokale foreninger og små
initiativer, er det vigtigt at komme på banen!
Oplever du problemer med flytninger eller
generelt i forbindelse med den faglige udviklingsproces, opfordrer Studenterrådet derfor til,
at du kontakter dit lokale fagråd eller Studenterrådet på sr@sr.au.dk.
Thea P. Frederiksen,
formand for Studenterrådet
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10 ting der gør verden til et værre sted
• Når du er på café o.l., vent da med at
tænke over, hvad du skal have, indtil du
står forrest i køen.
• Sørg for altid at holde på en lille vind,
indtil der er andre mennesker til stede
(elevator leverer ideelt indeklima til flatulens).

OGSÅ SELVOM DU ER BLEVET GJORT
OPMÆRKSOM PÅ DET.
• Lav sudokuer (og andre hovedbrudsopgaver) som ikke går op.
• Brug for lidt salt, når laver mad til gæster.

• Lad være med at placere skillerum efter
dine varer på kaseebåndet. Stå gerne i en
vis afstand til kasseekspedienten, så det
bliver akavet for andre kunder bag dig
at række ud efter skillerummene.

• Afslut alle skriftlige tilkendegivelser
med spørgsmålstegn?

• BRUG

• Argumentér med decibel frem for ord.

KONSEKVENT
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CAPSLOCK.

• Brug ord som bekræftige, forpligtigelse
og kilomet - gerne på tv.

Nyhederne ifølge Arthur Detour

Arthur Detour
Arthur Detour er en Markov-kæde tekstgenerator som jeg har programmeret og har skrevet
om før her i
. En Markov-kæde tekstgenerator fungerer ved at indsamle oplysninger om den betingede sandsynlighed for at ét
ord (eller symbol) forekommer betinget på nogle andre ord.
Med andre ord tager man en kilde-tekst og
for hvert par af ord (eller et eller andet tuple)
gemmer man de mulige efterfølgende ord. På
denne måde kan man fange generelle strukturer i en tekst som man så kan reproducere ved
at køre processen baglæns: Vælg et tilfældigt af
de fundne ord-tupler og vælg derefter et tilfældigt efterfølgende ord. Det seneste ord-par (eller tuple) kan man nu slå op i sin tabel og vælge
det næste tilfældige ord.
Den producerede tekst giver ikke altid
mening, men med lidt udvælgelse kan man
få et resultat med ret stor underholdningsværdi, hvis man vælger passende kildetekster. På hjemmesiden www.dyspropos.
dk/arthur har jeg en lille nyheds-service,
hvor jeg udgiver Arthur Detour’s udgave
af nyhederne i løbet af nogle dage. Kildematerialet bliver indsamlet fra flere nyhedssiders RSS-feeds (DR, TV2, JyllandsPosten,
Ekstra-Bladet, newz.dk, Berlingske, Information, BT, metroXpress og Aarhus Stifttidende)
to gange om dagen (forslag til flere nyheds-sites
kan sendes til sg@dyspropos.dk).
Herunder følger nyheder frembragt ud fra
RSS-feeds fra midten af februar til 1. april.
Søren Gammelmark

Nyhederne ifølge Arthur Detour
Grand Prix-håb nåede end ikke at åbne
champagnen efter sejren i nat. Caroline: Timingen ikke i orden. Kæmpeprovoen Ricardo Mayorga kunne ikke snakke sig til en retlig skandale, og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) fastholder en ulovlig praksis fra sine
forgængere og trodser sine embedsmænds gentagne advarsler, så skal hendes X Factor og stu-

dieteknikken nok sørge for en anstændig skive.
Det er hendes egen coach ’Cutfather’ slet ikke i
en gentagelse af ulykken i Tjernobyl Eksperter:
Ikke nyt Tjernobyl i Japan.
Gaddafis styrker har generobret vigtige
kystbyer. Samtidig er Libyens hovedstad ramt
af omfattende og vedvarende skyderier søndag
morgen. Ifølge britisk avis er flere britiske specialstyrker blevet taget til fange: Pirater dræber fire amerikanske gidsler. Arbejdsretten har idømt
virksomhed en bod på 1,3 millioner kroner i
2010: Væksten på 23 pct. skyldes ikke mindst
Novo Nordisks nye diabetes 2-medicin Victoza
- men medicinalindustriens succes er ikke nok
mod Gaddafi.
Mens panikken over atomkraft breder sig i
Henning Lind Pernilles sidste timer. Regeringen i Bahrain er gået i dialog med kongen, før
militæret er ude af All England. Den radioaktive stråling har fredag nået sit højeste niveau,
oplyser selskab bag atomkraftværk – Atomkraftværk udsender mystisk røg. Et mistænkeligt dødsfald i Gladsaxe har ført til, at politiet i
Hillerød, ifølge Carolina Avina Ortega, afviste
hendes ansøgning om permanent ophold (16.17. februar).
I begge artikler har avisen undladt at forklare, hvad det foretager sig i de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden, inden Aarhus
Byråd beslutter sig for at være rapperen Ice-T’s
kone, er ikke ked af at sige det, men jeg er meget uenig med Cutfather i, at Rasmus var bedst i
aften. Han var helt ude i hampen: 17-årige Rasmus virkede efter sit X Factor-exit afklaret og
ser allerede fremad: Drømmen lever.
Konflikten mellem it-virksomheden CSC og
fagforeningen PROSA valgte CSC at lockoute
120 af deres medarbejdere. I første omgang fordi sikkerhedsstyrker er blevet sat ind mod demonstranterne. Det har kostet liv og fik tirsdag det amerikanske udenrigsministerium til at
kommentere situationen. Vi opfordrer alle parter til at sige ja til våbenhvile: FN – Accepter en
våbenhvile i Libyen nu.
Den populære borgmester i Århus, Nicolai
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Wammen, stopper som borgmester for at vende
tilbage til Korsbæk og tage kampen op mod Agnes og Rødes sønner om Skjerns Magasin? Ja,
lyder det opsigtsvækkende svar, når B.T. stiller
spørgsmålet i Danmarks Radio. DR er klar til at
imponere Sverige. Parken har været en lignende uro over risikoen for social turisme og en undergravning af velfærdsstaten, har selv skeptiske eksperter lagt debatten i graven. Danmark
står alene med frygt for velfærdskollaps.
Stigende priser på råvarer sender ølpriserne
op i år. Carlsberg ønsker dog hverken at give et
bud på, hvad der sker i skolegården, siger ekspert. Netmobning bliver mere udspekuleret: Efter otte år i Venstres tjeneste har Søs Serup Laybourn i protest mod, hvad hun beskriver som
’strategien’. Jeg er uenig i Bjørn Nørgaards kritik er søgt. Træk kikkerten om halsen, smør en
madpakke og hæld kaffe på termoen. For lørdagen byder på rig mulighed for at opdage og
gribe ind over for Gaddafi.
Den 29-årige dansk-somalier, der angreb
tegneren Kurt Westergaard, kan se frem til en
bøde for ulovlig parkering af deres traktorer:
Bøder til bønder i traktorhær. Vraget af den kutter, der forsvandt i forbindelse med Muhammedtegningerne. De arabiske lande bakker
massivt op om et angreb på Gaddafis stillinger i Libyen. Hvis FN tillader det Løkke støtter
angreb på Gaddafi. Politiet i Japans tsunamiramte Sendai-område siger, at der er tale om
en hurtig konklusion om efterskolens ulykke på
Præstø Fjord Sygehus anede ikke, hvor Præstøofre var på vej med tjeneste til alternative markeder.
Howard Schmidt, USA’s officielle cybersikkerhedskoordinator, har på den årlige kryptografikonference RSA i USA udtalt, at frygten
for cyberkrig kan vise sig at være kort, uventet
og bizar. Bizar, fordi vi var blevet kørt til udkanten af byen Zawiyah af Gaddafis folk, som
det var meningen skulle vise os hvor stor kontrol, deres leder stadig havde. Men nu gjorde
de ingen forsøg på at slå en intern tidsrekord i
sejlads med dragebåd, at to lærere og 13 børn
forliste på Præstø Fjord, hvor to lærere sejlede
ud i Præstø Fjord i fredags. En sejltur, der endte
tragisk Forstander: Jeg kan ikke forestille mig,
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hvem der ellers kunne have gennemrejst vores kontinent i øjenhøjde med hvert enkelt hus,
menneske og dyr på sin vej, mens han samtidig
suverænt håndterer et stadigt perspektivskifte mellem før og nu, mellem det storpolitiske
og det hverdagsnære, mellem vindere og tabere
og, efterhånden som vi kommer op i århundredet, mellem den vesteuropæiske og den østeuropæiske erfaring.
Mens jeg i 1966 var reservelæge på børneafdelingen i Odense, fik vi en seks år gammel skolepige Nordmand pågrebet for drab på 6-årige
Ellah. Den egyptiske hærledelse har søndag opløst landets parlament, ophævet grundloven og
nedsat en krisekomité, der skal tage beslutninger. Oppositionen i Libyen træder i karakter.
Frankrig og Storbritannien lægger pres på FN’s
Sikkerhedsråd for at få indført en flyveforbudszone i Libyen, hvis situationen kan blive til
en humanitær katastrofe Libyen: Løkke åbner
for flyveforbud. Sveriges integrationsminister,
Erik Ullenhag, advarer mod "hård og fremmedfjendtlig"debatklima i Danmark: Svensk minister: Gør ikke som i 2009 Mærsk-skib angrebet
af pirater - igen.
I Skandinavien har krimiromaner igennem en årrække systematisk brudt FNkonventionen om statsløshed. Det oplyser det
svenske ministerium over for Information –
Rønn ignorerede ulovlig sagsbehandling i over
et år. Den tidligere oberstløjtnant i Muammar
Gaddafis hær, Ahmed Elshalwe, er en mand,
der blev skyllet i havet i Californien, da han
ville stige ind i en slags trancetilstand af togets
forbløffende blide vuggen og duven, mens verdens største land, Rusland, sejler forbi ude bag
ruden, og Europa forvandler sig til Asien. Bedre kan det næppe blive. Nato-ekspert mener, at
det var noget sjask.
Sony tager kampen op med tidens teenidol
nummer ét, mens Sarah for tredje gang i showet
synger Pink: Det skal deltagerne synge semifinalen. I aftes løb TV2s nye dramasatsning ’Den
som dræber’ - Jeg er overbevist om, at Japan er
ved at blive begravet i flinteøkser, vikingemønter og bronzesmykker. Der er aldrig blevet fundet så mange fortidslevn som i de fleste andre
lande

Nyhederne ifølge Arthur Detour

Dekanen for det nye fakultet School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet
for skattesvindel og kræver ham idømt fængsel:
Forsker tiltales for skattesnyd. Mandag og tirsdag bliver to flotte dage med sol og klar himmel, men onsdag går det galt Meteorolog: Onsdag går det galt.
Uroligheder bryder ud i japansk atomreaktor. Statsminister Lars Løkke Rasmussen gentagne gange på gårsdagens pressemøde i Statsministeriet. Nu viser det sig nu, at den amerikanske regering står ikke alene Israels overlevelse og uhindret leverancer af olie og andre
råvarer gennem Suez-kanalen på spil. Der hersker en distinkt frygt i vide kredse for, at det
hele ender med at blive et problem.
Jim Whitehurst, Red Hats administrerende
direktør, udtalte for tre år siden var min kone og
jeg på en lang spadseretur gennem de berømte
slugter lige uden for denne idylliske renæssanceby i det sydlige Brasilien fredag aften Vanvid:
Bil pløjer ind i cyklister. Tysklands forsvarsminister, Karl Theodor zu Guttenberg, der er beskyldt for akademisk svindel, træder tilbage senere i dag. Kilder i Liberal Alliance, der sidder
med de afgørende mandater, siger til JyllandsPosten, at partiet nu vil opfordre Statsministeren til at sætte atomkrafts-planer på hold.
Mere end 200 soldater sættes nu også ind
i eftersøgningen af den treårige Holger, udløste glædesbrøl, glædestårer og knus blandt

de mange indbyggere i Christchurch, der har
forladt byen, efter at regeringen har skiftet
holdning. DF er tilfreds med pirat-kovending:
En evaluering af kæntringsulykken på Præstø
Fjord Elever forliste under rekordforsøg. Når
det regner på præsten, drypper det på degnen: Samme mekanisme gør sig gældende, når
overenskomsterne bliver indgået. I Kairo er
hæren gået ind på Tahrirplads, for hurtigt at
genoprette ro og orden, men en del af politik.
Kan tilbagetrækningsreformen ikke samle
flertal, er eneste udvej for 5000 andelsbolighavere i en række arabiske lande bebuder SaudiArabien nu, at det vil ske i løbet af marts måned i år, og begge browsere reklamerer med at
være moderne, hurtige browsere. Ser man på
tallene for hvilken af de to, der er blevet fejlbehandlet af myndighederne. Læger i den libyske hovedstad Tripoli Bomber ved Tripoli. Utroskab forsvinder nu ud af sygehusene, for også i
ambulancerne undlader personalet nemlig ofte
at redde livet på alvorligt syge patienter, erfarer
TV 2 | NYHEDERNEs reporter Uffe Dreesen og
fotograf Rasmus Nielsen opholder sig i Japan.
Daniel Honoré Jensen har skiftet livet i Haderslev ud med en palæstinensisk flygtningelejr. Daniel: “You learn to love it”. Hvor mange
penge har Libyens Gaddafi, Tunesiens Ben Ali
og Algeriets Bouteflika og deres regimer modtaget i licensafgifter, erhvervsskat og andre former for overgreb i sit hjemland?

Hetz:
Soeffe: Den er oven i købet krum, så
den må kilde på drøbelen?

Hetz:
Martin Greiner: Now apples have to
be equal to oranges. This can only be
fulfilled if theyŕe both equal to a constant.

Hetz:
Thies: (efter et foredrag om sæddonering) Jeg kan ikke lade være med
at tænke på Jeppe
Hetz:
Karsten Riisager: Det er hullerne der
gør det...
Hetz:
Amanda: Astro TØ med David Fields er lidt som at være på Café med
en venninde

Hetz:
David: Linux har infinite batteri når
computeren er slukket
Hetz:
Mads: The big Dipper, det er det de
kalder David
Hetz:
David: En atomic mass unit (10−27
kg) er det ikke det, jorden vejer?
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Hetz:
Chris Risager: Sidder kl 22.30 på uni
og spiller kabale, der ikke vil gå op:
Ej, bliver nødt til at gå hjem og gøre
et eller andet skidt... Slå mig over fingrene eller sådan noget
Hetz:
Jan Arlt: I know that a frog is paramagnetic!
Hetz:
Lise: Jeg skal jo over og lege med
rottehjerner. Nej det er ikke mit BAprojekt, det er bare i min fritid :)
Hetz:
TV2 reklame: De arbejder i en kulde,
der er så kold, at det er farligt at opholde sig der for længe
Hetz:
OFUAN: jeg er hjemme - eller, dvs
.jeg er på kammeret
Hetz:
Lars Bojer Madsen (om p,zkommutatoren): p(ee) to the left,
p(ee) to the right, then i p(ee)

Hetz:
Christina Mullemus: Årh, jeg har
herlige manboobs på min skærm lige nu.
Hetz:
Daniel: Vi er venner på facebook
Christina: Nej det er jeg ikke sikker
på
Daniel: Jo, jeg stalker dig hver dag
Hetz:
Daniel: Ditte, har du overvejet at der
måske kun er én elektron i hele universet!
Ditte: Er det mig?
Hetz:
Goḿorgen Danmark-vært: Jeg vil fra
nu af prøve at minimere mit indtag
af kropsvæsker - både fra mennesker
og dyr.
Hetz:
Lasse Laser: Der er ikke noget som at
se en pige pisse!
Hetz:
Lise: Bo, jeg savner dine bryster.

Hetz:
Mikkel kofoed: Hvilken slags 3D
briller bruger du?

Hetz:
Morgan Freeman: Antimatter is the
most evil kind of matter

Hetz:
Ellen Marie: Vi sidder bare og dytter
hverandre

Hetz:
Jesper Funch Thomsen, Forelæser i
Lineær Algebra: SU+TV=0
David: Er det derfor jeg ikke betaler
licens?
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Torsdag d. 14/4 2011 kl. 16 i Aud D4
Kom til MFSR’s åbne diskussion. Sig din
uforbeholdne mening om f.eks:
• Kuser, herunder
– Forelæsninger
– TØ
– LAB
• Studiemiljø
• Studiestart
• AULA
• evt. andet

Venlig Hilsen
Mat/Fys Studenterråd
msfr.au.dk

P.S. Du må også gerne komme og være glad og tilfreds
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Dit Studenterhus
Studenterhuset blev startet for mange år siden
med en filosofi der er bibeholdt, og som bygger
på at varetage de studerendes interesser. Det er
til for dig, derfor er det selvfølgelig ærgerligt
hvis du ikke ved hvor det ligger. Det – og meget
mere – ved du, efter du har læst denne artikel.

Er det ikke noget med, at Studenterhuset er flyttet?
For mange er uvidenheden omkring Studenterhuset og dets beliggenhed i behold, på trods af
at Studenterhuset sidste år skiftede lokaler nær
havnen ud med det nye hjemsted; Stakladen,
beliggende Nordre Ringgade 3.
Studenterhusets gamle lokaler på havnen
havde en egenskab af at være neutral grund
hvorpå alle studerende i Aarhus kunne mødes
- og det altså både studerende på VIA’s uddannelser, andre ikke universitets-tilknyttede uddannelser samt studerende på Aarhus Universitet. Fordelene ved at være et sted de unge følte de kunne besøge, uden krav om tilknytning
til bestemte uddannelser, kunne ikke opvejes af
de store driftsomkostninger samt ulempen ved
afstanden til de studerendes nærområde og det
fejlagtige billede af lokalerne i Toldboden som
værende et spillested.
Begejstringen for Studenterhusets nye lokaler er forståeligt nok stor:
• Beliggenheden er yderst central i forhold til de uddannelsesinstitutioner
hvor de studerende har deres daglige
gang.
• Stakladens lokale, med plads til flere
end tusinde mennesker, er ikke blot blevet tilgængeligt men også renoveret, så
akustikken kan bære både konferencer,
fester og koncerter.
• Flere folk kommer til Studenterhusets
arrangementer, samtidig med at andelen
af studerende er forøget i forhold til dagene i Toldboden, hvor ikke-studerende
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besøgte Studenterhuset i troen at det var
et rent spillested eller en natklub.
• Selve huset på Ringgaden som er "De
studerendes hus", summer nu meget
mere af liv og studieaktiviteter og bidrager i høj grad til den glæde, Studenterhusets medarbejdere har ved arbejdet
med at skabe et fælles samlingssted for
alle de studerende.

Hvad betyder det for mig?
"Det lyder alt sammen meget godt for Studenterhuset, men hvad med mig?"tænker du måske. Det er nemlig ikke kun Studenterhuset der
nyder godt af den nye situation.
Idet Studenterhuset er et tilbud til alle studerende, vil de også meget gerne bistå med udlejning af Stakladen til aktiviteter for studerende,
iværksat af studerende.
Således kan festforeninger som eksempelvis
Umbilicus låne Stakladens lokaler til at holde
fest, som de for nylig gjorde hvor de store lokaler blev besøgt af ca. 1100 gæster. Festforeningen kan hér nøjes med at bemande indgangen
- alt andet klares af Studenterhuset. Prisen for
dette? Studenterhuset står for barsalget og får
indtægterne herfra, det er det. Og så rydder de
endda op!
Med dette sagt, er Studenterhuset ikke til for at
tjene penge på dig, men for at give dig et sted
at udfolde dig, udfordre dine lyster til at besøge koncerter med kendte kunstnere såvel som
undergrundsbands, deltage i jobcrawls hvor du
bliver præsenteret for firmaer du ikke anede eksisterede, samt at slappe af med kammerater og
hygge med mandagsquiz, lørdags-tøj-bazar eller søndagssalsa.

Jamen, hva’ så med Unibaren?
For de der ikke tidligere har benyttet sig af
Studenterhusets tilbud, er den mest mærkbare konsekvens ved flytningen til Stakladen, nok
fusionen med den tidligere "Universitetsbaren",
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eller blot "Unibaren", som den blev kaldt i daglig tale.
I forbindelse med interessen for at udbrede
budskabet om at Studenterhuset er for alle,
skiftede Unibaren ved fusionen navn til "Baren". Grunden var netop at den ikke kun er for
universitets-studerende, men for alle studerende; bl.a. de mange VIA-studerende der også er
under uddannelse i Aarhus.
Da Baren og Studenterhuset blev lagt sammen, var der mange rygter omkring driften
af førstnævnte. Rygterne, der højst sandsynligt
er udgroet af bekymringer, lød bl.a. at Baren
var blevet lavet om, at ekspertisen omkring ølrådgivningen var blevet dårligere, og at Baren
ikke længere havde arrangementer som før.
Ingen af ovenstående rygter havde noget på sig,
da holdningen fra Studenterhusets side – der
også har nok at fokusere på ifht. at opbygge et
helt nyt tilhørsforhold til Stakladen – er, at der
ikke er grund til at lave om på noget der allerede fungerer, hvilket man i øvrigt mener at Baren
i høj grad gør.
Betjeningen i Baren er blevet udvidet til nu
også at være med hjælp fra frivillige, men man
vil stadig kunne bevæge sig i Baren og få kyndig rådgivning om hvilken øl man skal have
serveret, hvis man kan lide en let eftersmag af
valnød.
Studenterhuset er, naturligvis, ikke ude
på at udkonkurrere velfungerende studie/uddannelsesaktiviteter. Et af Studenterhusets
mål er at være et tilbud til dem der ikke – modsat os på naturvidenskabeligt fakultet – har
mange livlige foreninger samt lokaler, der kan
lægge hus til fester og andre arrangementer.
Det er Århus Studenterhus’ ønske at indgå i
diverse samarbejder for at spænde så vidt som
muligt, og udover at have gang i en masse aktiviteter på hjemmebanen ved Stakladen, samarbejder Studenterhuset eksempelvis med Danmarks Største Fredagsbar.

Studenterhuset er for dig, dine studiekammerater og dem du kender, som du ved ville elske at opleve heavy-koncerter, sigøjnersoul, musikkonkurrencer, vinsmagning, standup, bar-quiz, brætspilsaftener, bordfodboldsturneringer og meget, meget mere.
Prøv det, brug det, og fortæl om det! - Du risikerer at kunne li’ det!

Nysgerrig?
Check www.studenterhusaarhus.dk, tilmeld
dig nyhedsbrevet og få besked om alle de fede arrangementer, du ellers risikerer at gå glip
af.
Af arrangementer der har foregået nyligt,
foregår nu, eller kommer til at foregå i Studenterhuset kan nævnes:
• Emergenza Festival
• Danish Open i Stand-up
• Stand-up med Uffe Holm
• Karrierekanonen
• seconhand-bazar
• International Night
• vinsmagning
• spilaften
• quiz-aften i Baren
• Dostojevskij-seminar
• foredrag v/ Jørgen Leth
• kursus i stresshåndtering
Christina Gøttsche
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Rejsehistorier
Manila, Filippinerne.
I slutningen af 2010 var jeg i Filippinerne for at deltage i den internationale robotolympiade. Her er en
historie fra turen.
Efter robotolympiaden i Filippinerne var jeg
ret træt og gik direkte i seng på hotelværelset.
Efter et par timer ringede uddannelseskoordinatoren Søren og ville snakke med os. Jeg stod
op og åbnede døren, hvorefter resten af de danske deltagere kom bawlende ind ad døren og
sagde "Jonas, natten er ung, nu skal du med på
Akvarium!"Jeg protesterede, at der ikke var et
akvarium i nærheden, der havde åbent sent lørdag aften.
Lige under vores hotel lå der et akvarium
der havde åbent sent lørdag aften. Derinde løb
vi ind i de danske arrangører. De havde været
på en resturant, hvor man havde fået den ide at
erstatte en af væggene med et vindue ind til en
glastank. Glastanken var naturligvis fyldt med
lokale piger klædt ud som havfruer. Vi tog derefter videre til en kombineret club og pool uden
for hotellet. Jeg bestilte aftensmad og en øl og
chillede lidt. Men kort efter blev jeg opsøgt af
et par ansatte, der informerede mig at de havde fundet et shot der passede perfekt til mig. Et
minute senere havde jeg betalt et mindre beløb,
drukket et brændende kanel-baseret shot, efterfulgt af en hel del væske der muligvis var vodka, hvorefter de hældte alt det jeg ikke drak op
i en kop, og kom mere alkohol i det, hvorefter
jeg stolt erklærede "Drenge, nu vi skal sgu i den
pool".
Nogle af de andre deltagere boede på et andet mere luksusiøst hotel, hvor vi tog hen for
at hente badetøj m.m. Mens folk fandt badetøjet fortalte de at araberne, der skulle feste med
os, ikke havde fået lov, og det samme galdte for
mange andre lande. Ude på gangen løb vi ind
i araberne. De havde fået forbud mod at drikke
af deres lærer, som sad nede i hotellobbyen og
drak. De ville gerne med, og vi smuglede derfor
en folk arabere ubemærket ud af hotellet. Vores
internationale flok tog derefter videre til mit hotel, hvor jeg hentede mit badetøj. Nogle græske
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piger kom ud og vi forsøgte at overtale dem til
at tage med os til Club Liquid, men de gad ikke.
Tiden var endeligt inde til at tage på club med
en flok arabere. Jeg nåede knapt nok at købe en
øl før et par lokale chicks i bikini kom hen og
ville danse. Det vidste sig at en af dem var en af
de førnævnte havfruer, hvilket naturligvis betød at vi to skulle i poolen, osv. Senere dukkede
de græske piger pludseligt op og vi drak med
dem til omkring 3 tiden hvor clubben lukkede.
Folk var ret fulde og ved at gå kolde. Jeg tog tilbage til hotellet, og formodede at de andre ville
komme om lidt.
Jeg tog fejl. Da jeg mødte op til det officielle program dagen efter var jeg den eneste danske deltager der. Efter en del venten hørte jeg
at mine venner var blevet fængslet. De danske ansvarshavende havde hørt at de var blevet
løsladt, så vi begyndte at lede efter dem. Efter
en del besvær fandt vi dem og fik forklaret hvad
der var sket.
Kort efter jeg var gået tilbage til hotellet,
mødte mine venner nogle lokale. De hørte en
episk beretning om en hobbitbar, dvs. en bar
drevet af dværge der udgav sig for at være hobitter. Af indlysende årsager tog de afsted ind
imod Manila midtby, en af verdens farligste byer på denne tid af natten. De tog et kort besøg
på 7-11, hvor de købte endnu flere øl, som de
straks tabte på fortorvet. Et par lokale politibetjente iagtog de fulde danskere, og fortalte dem
at det var ulovligt at være åbenlyst fuld på gaden. Men mine venner var heldige! De kunne
gå fri hvis de betalte den beskedne bøde på blot
3000 peso hver! Det gjorde de så ikke. Resultatet var at betjentene kørte rundt med dem i timevis og ville have bestikkelsen, og kørte fra
hæveautomat til hæveautomat. Endeligt gav de
op, og spurgte hvor de kunne sætte dem af. Da
den amerikanske ambassade lå tæt på vores hoteller turde de ikke at sætte dem af der. Efter
den en besvær kom de tilbage til hotellet, og fik
personalet til at starte en efterforskning efter de
korrupte betjente.
Jonas ’Sortie’ Termansen.

Livets store spørgsmål

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.

Av! Hov, det smager egenligt ikke så
skidt endda!

Formstyring
Kære Dr. Føk.
Hvilken styreform er den mest retfærdige?
Styrofoam boyz
Kære Skumbananer
Som Red Warszawa (fred være med dem), i et
velkendt rock-epos har bekendtgjort, er satanisk kommunisme, det der skal til. Denne styreform skal nok holde enhvers færd ret. Demokrati fører som bekendt til pøbelvælde og slingrekurs og mælk i kaffen.

Kære Dr. Føk.
For nylig skar jeg mig og kom til at spise blodet. Gør
det mig til en kannibal?
Hannibal

Kære Svend sved
Både og. Hvis man ikke kan skille skæg og snot
så må man jo tage begge dele. (Det ville Buddha have sagt hvis han havde været en brøkdel
så alvidende som mig.) Pointen er naturligvis at
selv en lille smule gejl og gok har et langt højere
svedindeks end alverdens gøgl og gak.

Kære narccisistiske vampyr
Tak for din henvendelse og den medfølgende
blodprøve. Vi har analyseret dit blod og fundet ud af du har adskillelige sjældne genetiske
sygdomme. Vores forskning afklarede om du
er kannibal, vampyr, eller hvad du egenligt er.
Jeg forstår naturligvis, at vampyrisme er blevet
meget populært for tiden. De færreste ved dog,
at vampyrisme er en genetisk betinget sygdom,
mens kannibalisme er en livstilssygdom. Vores
rapport viser dog, at du ikke lider af vampyrisme, og i afsnit 3.5 fremgår at kannibalisme
er kunsten at spise andre mennesker, ikke dig
selv. Du er derfor blot en meget sørgelig stakkel, med en usædvanlig lyst til menneskeblod.
Jeg er dog glad for at kunne informerere dig
om dine andre interessante genetiske sygdomme. Du har en udsædvanligt høj overfølsomhed
overfor kolibri-influenza, egesyge og Cult Mokaï, som primært er brygget på opvaskevand.

Dr. Føk

Dr. Føk

Dr. Føk

Enten eller
Kære Dr. Føk.
Hvad er svedigst: gak og gøgl eller gok og gejl?
Den ensomme

Hetz:
Nanna: Vampyrer med store hænder
har store "stødtænder"

Hetz:
Racerkører i Goḿorgen Danmark: At
trække 5 G i en Formel1 svarer til at
hoppe ud fra timetervippen
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Poesihjørnet

Poesi
Rædsler i mørket
Oh ve og skræk! Find Holger
Før det er for sent...

et metahaiku
er et digt om hvorledes
et haiku skrives

Handsker i lage
klage fra handskerummet
fra det ydre rum

Den mørke vinter vækker længsel,
jeg hører Grease Lightning
og har stiv pik

tirsdag klokken ti
researcher sort jødedom
total selfhatred

Et eller to ord?
grammatiken trumfer kunst!
mindblowing mind fuck?

fede som hvaler
spækhugger de betragter
double whalewatching

Skovtur med Bambi
kontroversielt stodderpral
oG uSSEL mAMMUt

Hetz:
Nanna: Jeg er ikke blevet hetzet, efter
jeg er blevet farvet mørkhåret.

Hetz:
Lars Lykke om jordskælv i Japan: Det
er en forfærdelig hændelse (...), ja ligefrem rystende.

Hetz:
Jens Svensmark: Er AUs logo en pik?
Hetz:
Ditte S: Åhh, min krop hader mig!
Daniel: Det var da sjovt, den gør det
hver lørdag.
Hetz:
Jens Svensmark: Jeg overvejede at
købe en støvkost og stikke den ind i
en masse huller.
Hetz:
Mettes Far: Man skal vælge sin nørder med omhu
Hetz:
jp.dk: 112 missiler blev affyret mod 0
specifikke mål i løbet af i aftes og i
nat.
Hetz:
Aftenshowet vært: Friktionstest? Jeg
ved hvad friktion er, men ikke en
test?

Hetz:
Johan M: Se! Jeg har fundet min feminine skrift frem
Hetz:
Jen(s4 ): Vi tager bare et gennemsnit
af den eksperimentelle og den teoretiske værdi. På den måde afviger det
mindre fra det teoretiske!
Hetz:
taghof: Jeg er ikke gammel nok til det
der autocomplete
Hetz:
Tornehave: Så skal vi have en af de
massive tingester i spil.
Hetz:
Maria Jacobsen: Det er simpelthen
den mærkeligste finger jeg nogensinde har set
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Kalenderen
Torsdag d. 14/4-2011:

MFSR holder brokkemøde. Sindene kommer i kog i en sådan grad, at P.I.S.
og 3 nye dekaner ikke formår at dæmpe gemytterne. Dette bliver begyndelsen til hvad medierne senere kalder Det naturvidenskabelige forår.

Lørdag d. 16/4-2011:

Alle glemmer igen dronningens fødselsdag. Henrik forstår det ikke, men
han har alligevel aldrig forstået danskerne. Margrethe udtaler i den anledning at hun på trods af sin høje alder ikke døjer så meget med fugtskader i
nakken. Øjnes der en forbindelse til Post Danmarks faldende omsætning?

Fredag d. 29/4-2011:

Kapsejlads. 15.000 mennesker samles til nøgenløb og hård dominans. Vinderne drikker champagne, taberne slikke sår – og støvler.

Tirsdag d. 3/5-2011:

Kaffen i Staff lounge er denne dag usædvanligt god.

Fredag d. 27/5-2011:

TÅGE KAM M ERET holder Majrevy med efterfølgende fest. Forårskådheden
tager overhånd.

Fredag d. 3/6-2011:

Eksamensperioden starter. Facebook og YouTube crasher pga. overbelastning.

Lørdag d. 4/6-2011:

Studenterhuset holder Secondhand Bazar. Gør et bizart kup!

Onsdag d. 12/12-2012:

Revolutionen! Det skal skal jo gøres.
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