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Sommeren er kommet
Kristian Knudsen Olesen

Blok 4 er ved at være gået. Sommeren er kommet. De studerende
stopper snart med at dividere for i år, og de ansatte får et lille
pusterum fra de studerende, som lidt for ofte dividerer med nul.
Denne kommende divisionspause betyder også, at Famøs årgang
21 nu er kommet til en afslutning, men som man siger: enhver
afslutning er begyndelsen på noget nyt, og efter sommerferien
vender Famøs-redaktionen selvfølgelig tilbage med årgang 22.

Redaktionen vil gerne sige tak, både til de studerende og de
ansatte, for den store entusiasme og opbakning der har været om-
kring opstarten af Famøs. Mange har bidraget til bladet, både i
form af indhold og i form af hjælp til diverse praktisk opgaver.
Skønt Famøs er et gammelt blad, er det i øjeblikket karakterise-
ret ved at have en meget ny redaktion. Dette har betydet en helt
masse arbjede fra redaktionens side, men har også givet en mulig-
hed for at give bladet et nyt præg. Det har været et lærerigt år, og
vi satser på at kunne gøre det endnu bedre i fremtiden. I den for-
bindelse vil vi gerne minde om, at vi altid er glade for konstruktiv
kritik, så tøv ikke med at sende en email til famos@math.ku.dk.
Vi er altid interesserede i at høre fra vores læsere, og man er
velkommen til at skrive lige meget hvad man har på hjertet.

Trykningen af Famøs bliver betalt af Institut for Matematiske
Fag, og det er vi selvfølgelig taknemmelige for. Tilbage er der kun
at sige: god fornøjelse med dette Famøs nummer 4 årgang 21.

Famøs juni 2012
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