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• Paul Doherty, San Francisco Francisco Exploration Inst., underviser, forfatter og klatrer
• Carlos S. Frenk, Durham, Direktør for Computational Cosmology Institute, Universets struktur
Se nærmere på www.fysik.lu.se/npd2013/program/
Der vil være parallel sessioner i Astronomi og
astrofysik, Atom- og molekylfysik, Biofysik-soft matter, Uddannelse, Kernefysik, Elementarpartikelfysik,
Faststof- og nanofysik, Kvinder i Fysik og Fysik og
samfund. Der vil ligeledes være en poster session.

Betal venligst dit kontingent til DFS til tiden enten
via PBS eller det udsendte girokort. Selskabet har hvert
år et stort arbejde med at sende rykkerskrivelser ud.
Mødet i Lund 2013
Dansk Fysisk Selskabs medlemsregister bliver løbende
opdateret. Send din e-mailadresse til Dansk Fysisk
Selskab til Andresen@fys.ku.dk. Et stigende antal meddelelser fra selskabet bliver sendt som e-mail.
Det svenske fysiske selskab arrangerer i år det
Nordiske Møde den 12.-14. juni i Lund, Sverige. Alle
nordiske selskaber vil deltage i arrangementet, som
bliver det tredje af sin slags. Det er en stor chance for
at etablere et nordisk netværk for alle, og vi håber,
at mange danske fysikere og studerende vil benytte
lejligheden til at møde kolleger fra de andre nordiske
lande. Et nordisk møde betyder også, at vi kan tiltrække
internationale foredragsholdere, som vi ved et rent
nationalt møde ville have svært ved at få til Danmark.
Mødet starter ved frokosttid om onsdagen og slutter
ved frokosttid om fredagen. Det Nordiske Møde vil
indeholde plenarforedrag af
• Dimitri Argyriou, Videnskabelig direktør i ESS
(European Spallation Source) i Lund
• Jocelyn Bell Burnell, Oxford, UK, opdagede de
første pulsarer
• Sergio Bertolucci, Direktør for Forskning and
Scientific Computing ved CERN
• Phil Bucksbaum, Stanford Linear Accelerator,
Direktør for SLAC (ultrafast science)

KVANT, marts 2013 – www.kvant.dk

Figur 1. Postersesssionen ved det nordiske fysikmøde afholdt på DTU 2009.

Dansk Fysisk Selskab uddeler stipendier for yngre
medlemmer med konference-fee betalt, til master studerende der præsenterer en poster. Ansøgningsfristen er
udløbet (21. februar), men i tilfælde af ledige stipendier,
kan man stadig komme i betragtning. Se nærmere på
www.dfs.nbi.dk.
Der vil endvidere være en fælles Atomfysik- og Uddannelsessession med “2013: Hundred-året for Bohr’s
fantastiske år 1913” som tema.
Deadlines:
Abstract submission: 15. marts
Konference afgift: 12. maj (2500 SKK, Studerende incl.
ph.d.-stud, gymnasielærere 1562 SKK).
See endvidere www.fysik.lu.se/npd2013/program/
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