
askimkino.no

For billetter og program: askimkino.no
Åpningstider: 1/2 time før første forestilling

Adresse: Kirkegata 5. Tlf: 40 60 60 67

PROGRAM FREDAG 4.- SØNDAG 7. SEPTEMBER

Følg Askim kino

THE FAST &
THE FØNNIEST

EN FILM AV HALLVARD BRÆIN

JOHN M. JACOBSEN

PRESENTERER

ANDERS BAASMO
CHRISTIANSEN

SVEN
NORDIN

OTTO
JESPERSEN

JENNY
SKAVLAN

Beatles
No. Drama (1:55) 11 år
fre 20:15,
lør søn 17:30

Børning
No. Action (1:34) Alle
fre 19:30,
lør søn 18:30

The Expendables 3
Am. Action (2:06) 15 år
lør søn 20:00

Let’s Be Cops
Am. Action (1:54) 11 år
fre 22:45

NORGESPREMIERE:
Frank Miller's Sin City:
A Dame To Kill For (3D)
Am. Action (1:42) 15 år
fre 22:00, lør søn 21:00

NORGESPREMIERE:
Gubben og Katten -
Masekråker og bestevenner
No. Animasjon (1:29) Alle
fre 18:15, lør søn 15:30

Fly 2: Brann og Redning
Am. Familiefilm (1:23) 7 år
2D: fre 17:30, lør søn 16:30
3D: lør søn 14:30

15SmaaleneneS aviS kulturFredag 5. september 2014

Den Norske Turistforening arrangerer Kom deg 
ut-dagen over hele landet søndag 7. september. 
Det er i år rekordmange turer og uteaktiviteter 
fordelt i hele Norge og DNT kan dermed flagge 
med å ha landets største friluftsdag. I Indre 
Østfold inviteres turgåere med til Skansehytta i 
Askim og Grååsen i Spydeberg. – Vi vil blåse liv i 
søndagsturen. Målet er å gi folk en smakebit av 
gleden ved å være ute og dermed inspirere til 
mer friluftsaktiviteter, sier DNTs Nils Øveraas. 

StørSte friluftSdag

Kom deg ut!

Boken «Logiske meto-
der» skal lære deg å 
tenke matematisk.
Kristina tangen
kristina.tangen@smaalenene.no

Skiptvet: – Mange elever får 
sjokk når de går fra videregåen-
de skole til universitet- eller 
høyskoleutdannelse. De tror 
matematikk er tall og formler. 
Dette er en gjennomgående 
misforståelse, forklarer Roger 
Antonsen (NB).

notater ble bok
Bokas formål er å legge et solid 
grunnlag for et realfagstudium. 
Etter 10 år som foredragsholder 
ved Institutt for informatikk 
ved Universitetet i Oslo hadde 
Antonsen en god samling fore-
dragsnotater. 

– Dette var et godt råvare-
grunnlag til en bok, men det 
har vært mye arbeid å omfor-
mulere alle notatene til bok-
form med historiske detaljer og 
eksempler fra hverdagen. 

Antonsen har doktorgrad i lo-
gikk og er førstelektor ved UiO. 
300 av hans studenter har alle-
rede tatt i bruk «Logiske meto

fakta

 ■ Roger Antonsen fra Skiptvet. 
 ■ Førstelektor med doktorgrad 
i logikk ved UiO. 

 ■ Lanserer boken «Logiske 
metoder». 

 ■ Formål: grunnleggende 
innføring i matematikk for 
studenter. 

 ■ Personlig formål: endre folks 
oppfatning av begrepet 
matematikk. 

der» ved skolestart nå i august. 

– matte er gøy!
Antonsen ønsker med denne 
boken å gi en positiv forståelse 
av matematikkbegrepet som 
har mener har fått et urettfer-
dig dårlig rykte.

– Informatikk og matematikk 
er mye likt. Det handler ikke om 
formler og tall. Dette er bare en 
av mange måter å representere 
og forklare problemstillinger 
på. Matematikk handler om å 
finne mønstre. Tenke logisk.

matematikk og filosofi
– Man kan bruke matematikk til 
å tenke seg fram til ulike løsnin-
ger. Det er for eksempel regnet 
ut at det finnes 85 måter å kny-

te et slips på. 
Grunnen til at Antonsen har 

denne store interessen for ma-
tematikk og informasjon er at 
det er en del av alles liv. 

– Alle tenker. Alle resonnerer. 
Vi tenker over hva som skjer. 
Hvilke faktorer er med i våre 
hverdagsberegninger? 

Han er også begeistret for fi-
losofi-delen av det. Mennes-
kets evne til å undre seg. 

– Denne fargerike og beun-
dringsverdige delen av mate-
matikken har falt litt bort. Jeg 
håper flest mulig vil bli bevisst 
disse bruene. Matematikk er en 
måte å tenke på. Ulike måter å 
komme fram til en løsning på. 
Kunsten å finne mønstre. 

Vil omdefinere matematikkbegrepet med ny bok:

Regning er  
bare en brøkdel

gOd 
reSpOnS: 
Antonsen 
mottok 
Universitets- 
forlagets 
lærebokpris 
allerede før 
boken var 
ferdig. Denne 
uken ble den 

en annen vinkling:             
– Matematikk er en måte å tenke 
på, sier Antonsen.


