
Tid til forandringSara ArklintTil september er der �re år sidenjeg gik ind i Famøs' redaktionsgruppe,og jeg er nu nået der til i mit studiumhvor jeg hellere vil skrive speiale endvære klistret ind i Famøs.Og �ere af de andre i redaktions-gruppen be�nder sig i tilsvarende situa-tioner.I løbet af de �re år der er gået, harjeg indset at Famøs ikke sætter sig selvop, og jeg forstår derfor nu at der erbrug for at nye træder til og hjælperMikkel og Nikolaj med at føre Famøsvidere.Jeg ville �nde det meget ærgerligthvis Famøs døde hen nu. Ikke kun for-di jeg planlægger at skrive en formid-lingsaktivitet og derfor har brug for etsted den kan publieres, men også fordijeg er kommet til at holde af Famøs.For jeg anerkender Famøs som væ-rende en lille brik i det puslespil derudgør vores fælles identitet som stude-rende her på IMF.Men at jeg holder af Famøs, skyl-des mest af alt det arbejde jeg sammenmed de andre i redaktionsgruppen harlagt i bladet.Da jeg og fem andre overtog Famøsfor �re år siden, havde vi store planer

om at forny Famøs. Vi ville gøre detmere poppet.Vi har sidenhen bragt tegneserierog krydsogtværser og artikelserier omkvindelige matematikere, vi har bragtdebatindlæg og artikelserier om krigs-matematikere, og vi har artikelserienHvad forsker jeg i?. Sammenlignet medhvordan Famøs ville se ud hvis vikun bragte formidlingsaktiviteter, erdet faktisk ganske poppet nu.Men roder man arkiverne igennem,vil man opdage at Famøs aldrig harværet ment som et tørt blad. Faktiskopstod Famøs med det ene formål atvi igen skulle have et studenterblad derbragte tegninger og tegneserier.Så da vi overtog Famøs for �re årsiden, førte vi overordnet set blot tra-ditionen videre. Men vi har selvfølgeligbidraget med nye idéer, og det er rartat vide.Selvom det således har været en for-nøjelse at lave Famøs, ser jeg frem tilnu at læse Famøs udelukkende som etblad og ikke som noget jeg skal sættepænt op og ska�e artikler til og læsekorrektur på.Så jeg håber der vil være et blad tiloktober.
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