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Fysikårsmøder i DFS og Kif
DFS Årsmøde den 14. november
Dansk Fysisk Selskabs årsmøde 2013 vil finde
sted torsdag den 14. november på H.C. Ørsted In-
stituttet, Universitetsparken 5, 2100 København
Ø, som et heldagsmøde fra kl. 10-17. Der vil
være foredrag (på engelsk) med temaet “Højde-
punkter i Dansk Fysik 2012-2013”. Generalfor-
samlingen i DFS vil finde sted kl. 13-14. Der vil
være fri adgang til mødet (frokost dog mod be-
taling). Fysikkolleger fra gymnasiet er særdeles
velkomne. Nærmere oplysninger vil kunne findes
på DFS hjemmeside: www.dfs.nbi.dk.

Kif Årsmøde den 12. november
Netværk for Kvinder i fysik (Kif) holder årsmøde
dagen før DFS, den 12. november 2013, på H.C.
Ørsted Instituttet. Der vil være foredrag, poster-
session med korte spotlightpræsentationer samt
overrækkelse af Kif-prisen. Klokken 16.00 bliver
der afholdt generalforsamling for Kifs medlem-
mer. Dagen afrundes med en selvbetalt middag,
som plejer at være særdeles hyggelig og givende.
Kifs årsmøde er åbent for alle interesserede,
mens kun medlemmer er stemmeberettigede til
generalforsamlingen.

Der er i år flere af vores bestyrelsesmedlem-

mer, som trækker sig, og der er derfor mulighed
for en plads i bestyrelsen. Vi vil på det stærkeste
opfordre til, at man overvejer dette ©̂̈

Registrering til Kifs årsmøde foregår via
DFS’ hjemmeside www.dfs.nbi.dk.

Kif-prisen
Kif-prisen uddeles for at skabe opmærksomhed
omkring kvinders betydning for fysikkens udvik-
ling. Prisen skal opmuntre og støtte unge kvinde-
lige fysikere til at fortsætte deres karriere inden
for fysik. Mulighederne for fremtidens fysike-
re er mange, bl.a. ph.d.-studium, forskerstilling,
gymnasielærer, udviklingsingeniør eller naturvi-
denskabelig formidler. Prisen skal være med til at
synliggøre kvindelige fysikere som rollemodeller
såvel på universiteterne som i samfundet og i
erhvervslivet.

Kif-prisen er en ærespris, der gives til en kvin-
delig ph.d.-, specialestuderende eller nyuddannet
lærer, hvis arbejde udmærker sig ved videnska-
belig originalitet, særligt vellykket formidling af
arbejdet, eller en ekstraordinær indsats i under-
visningen.

Deadline for indstillinger til Kif-prisen er
fredag den 11. oktober 2013. Hele prisopslaget
findes på Kifs hjemmeside www.kif.nbi.dk.

Bohr på tegneserie
For 10 år siden udkom en tegneserieroman på ca.
300 sider om Bohrs liv, forskning og politiske virke.
Historien er grundigt researchet og medrivende skre-
vet, af Jim Ottaviani, der er universitetsbibliotekar og
oprindeligt uddannet kernefysikingeniør.

Tegningerne, der er udført af Leland Purvis, ud-
trykker både drama og humor og forklarer en masse
kvantefysik pædagogisk. Et par eksempler fra bogen
er vist herunder. Ottaviani har desuden skrevet en
tegneserieroman i 2011 om Feynman, med tegninger
af Leland Myrick. Begge bøger kan varmt anbefales.

Michael Cramer Andersen

. . .


