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N Y B R O G Å R D  K O L L E G I E T              N Y H E D S B R E V  

Så skriver kalenderen marts og dermed årets første forårs-

måned. Det er nu, hvor blomsterne begynder at spire, dage-

ne bliver længere og bladene begynder at springe ud. Vinte-

ren er forbi—eller også viser foråret sig fra sin vinterlige 

side. 

 I dette nummer af NybroTidende lægger vi derfor vægt på 

foråret og giver eksempler på gode forårsretter. Vi har også 

skrevet om intet mindre end et forsøg på at slå en verdens-

rekord her på kollegiet! Du har måske allerede en idé om, 

hvilken rekord, der er tale om, men ikke desto mindre vil vi 

fortælle hele historien i dette nummer.  

Så sæt dig tilbage og gå foråret i møde med NybroTidende! 

 Tjek på din by, s. 10 
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Seddel til Motionsklubben 

Der blev talt om at lave/udarbejde en sed-

del til indmeldelse af motionsklub med in-

formation om klubben og dens FB-gruppe af 

formanden for motionsklubben. 

Der blev talt om at man som klub årligt skal 

gøre status og søge sit rådighedsbeløb. 

De Problemer/mangel på opdatering af 

hjemmesidens informationer vil blive opda-

teres evt. ifm. Folderen og/eller Evt. afsætte 

penge til at få opdateret den eller hive fat i 

klubbernes formænd så de kan opdatere 

deres klubber, ved at skrive til netgruppen 

for at få rettigheder til det ellers vil informa-

tionerne fra folderen lægges op. Der blev 

talt om først at opdatere den på dansk og 

efterfølgende evt. lave et oversættelsespro-

jekt ud af det for at få hjemmesiden oversat 

til engelsk. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 7. marts 

2018 kl. 19.00 

Pandekagerekord s. 5 

Foråret er over os! 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Rasmus, A38 (formand) Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, P16 Ask, M47 Rasmus, A38 

Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Maja, J16 Jakob, B51 

Formand:      Keegan, O2 Josephine, B56     

             (sup)  sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum 

AB-ulige:      Mangler  Jonas, R52 Niels, T54 

              Revisorer    

AB-lige:        Rasmus, A38  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Er det dig? 

CD-ulige:       Mangler NybroTidende     

  Clara Schou, K55 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Adrian, C24 Agnes Jensen, O4 Er det dig? Er det dig? 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:      Kim, E31 Frederik Holgersen, H2 Musikrum FC Nybro Chicks 

  tidende@nybro.dk Andreas, L31 Er det dig? 

EF-lige:        Mangler     

  Sekretariatsgruppen/fremleje 
Hundeklubben 

  

GH-ulige:     Mangler Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Lærke, H56  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Mangler i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mangler   Service 

                      Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:        Johannes, K46 Kontortid: Tirsdag Kasper CD-kælder 

                     Lukas, J32 (sup.) 19:30-20:30 i GH-kælderen. Tlf.: 26 81 15 01   

LM-ulige:    René, M43 E-mail: klage@nybro.dk Rasmus Cykelværksted 

                     Tlf.: 21 48 54 55 Tlf: 26 79 42 53 LM-kælder 

LM-lige:      Mangler      

                  Netværkskontor   Klapstole 

NO-ulige:    Niklas, O51 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind  

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:      Mangler E-mail: admin@nybro.dk 9:00-21:00: kr. 50 Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55 21:00-9:00: kr. 100 Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:    Mangler    

  TV/Antenne  Fadølsanlæg 

PR-lige:       Kasper, R66   Kasper R66 

  antennegruppen@nybro.dk Kældercafeén 

ST-ulige:     Ditlev, T47   Cafe og spil aften tirsdag 19:00-22:00 

                    Søren, T43 Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00  

ST-lige:       Niels T54 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00 

¨                   miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

Lejligheder: 
  Formand: Bertil, O04 

  Næstformand: Kasper, R66 

C, D og G: Keegan, O2   Medlem: Clara, K55 

    Sekretær: Agnes O04 

H og L:      Mangler   Beboerrådsrepræsentant: Er det dig? 

  Suppleant: Emma, R64 

M, O og S: Frederik, O3  Kasser: Kasper, R66 

        

  De lokale 

NB! Varmemester Nybrogård pizzeria  

Punkter til dagsorden skal sen-

des til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via ny-

bro.dk > For beboere > Beboer-

rådet > ”Tilføj punkt til dagsor-

den”. 

Lars Kaj Tlf.: 51 14 12 19 

varmemester@nybro.dk   Hverdage: 15:00-21:00  

Tlf.: 45 87 04 73 Lørdag - søndag: 13:00-21:00 

Kontor tid  Maj-august: åbent til  22:00 alle dage. 

Mandag: 16:00-18:00   

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00  

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00  
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Side 3 

  Månedens butik:  

 

Fest&Farver er rykket til Likørstræde! 

Med nyt stort lokale lige ved siden af Fitness World over for Lyngby Station, har Fest&Farver nu overtaget dét, der før var Lyng-

bys posthus på Jernbane Pladsen 10, 2800! 

       -Der er blevet mere ryddeligt!           

 

                                                                                    

 

 

 

 

  

 

Skal der pyntes op med pirat-,                     -Nye omklædningsrum med god 

plads! 

Harry Potter-tema til Tour de Chambre?   

 

Hvad enten du skal bruge udklædning til en DTU-fest, i KælderCaféen eller til en anden fest, kan du finde alt i Fest og Farver! 

Forår for søde Brigitte? 
Ringer dette en klokke for nogen? Jeg 
søgte som de fleste på Google for at 
få noget inspiration til nogle retter 
med forår i navnet og hvad kommer 
op? 
 
Forår for søde Brigitte er titlen på en 
dansk pornofilm fra 70’erne som er 
med i 2013-filmen Don Jon. Don Jon 
er en komedie-drama med Joseph-
Gorden-Lewitt (fra Inception og 10 
Things I Hate About You) i hovedrollen 
sammen med Scarlett Johansson 
(Avengers og Han Er Bare Ikke Vild 
Med Dig) og Julianne Moore 
(Kingsman: The Golden Circle og The 
Lost World: Jurassic Park). 
 

Dog er det ikke en ægte pornofilm, 
fandt jeg så ud af. Der var åbenbart en 
af kinematograferne som havde for-

talt Joseph Gorden-Lewitt, at der i 
70’erne var en progressiv bevægelse 
indenfor porno i Danmark. Der fik han 
så idéen til at inkorporere en opfun-
det dansk pornofilm. Han fik hjælp fra 
nogle venners danske forældre, om at 
finde på en titel til den opdigtede por-
nofilm de brugte i Don Jon 
(informationen er fra en artikel på 
fyens.dk). 
 

Faktisk var Danmark det første land 
som legaliserede billedpornografien i 
1969. Nu ved jeg ikke helt om det i sig 
selv er noget man vil sige at man er 
ekstremt stolt af, men et af argumen-
terne for at lovliggøre billedporno i 
70’erne var pga. at det blev koblet 
sammen med ideen om frigørelse. 
Frigørelse af ens seksualitet, som i 
mange år førhen havde været en ting 

som man skulle holde for sig selv 
(information fra bogen: 1968: Den-
gang og nu). 

Agnes, o-4 
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Side 4 

 

Ny formand og nyt udstyr i motionsklubben 
Motionsklubben er en af de mest populæ-

re klubber her på Nybrogård, og klubben 

fik oven i købet for nylig ny formand, 

nemlig Niels Matthiessen, T54. NybroTi-

dende har snakket med ham omkring 

hans planer for klubben. 

 

Niels har en vision for motionsklubben: 

”Motionsklubben skal være et åbent og 

indbydende sted, hvor der skal være plads 

til alle. Lige fra den nystartede, der tager 

sine første skridt på lang rejse, til den ruti-

nerede”. Med disse ord vil Motionsklub-

bens nye formand sørge for, at udstyret i 

motionsrummet har et opdateret fitness-

udstyr, der kan dække alles behov. 

Niels valgte at blive formand for Motions-

klubben, da den tidligere formand, Ole, 

valgte at træde tilbage. Og derfor tænkte 

Niels, at han ville give rummet et friskt 

pust. 

 

Som ny formand for Motionsklubben har 

Niels sat sig for at købe nyt udstyr. Dette 

er: 

- Bænke 

- Stænger 

- Vægtskiver 

- Elastikker 

- Kettlebelts 

- Basu balancebold 

Derudover har Niels også iværksat afstem-

ninger på Motionsklubbens facebookside, 

hvor brugerne kan afgive sin stemme til 

hvilket slags udstyr, der skal købes ind til 

rummet. 

 

Noget af det nye udstyr kom til rummet i 

år den 23. januar. Et billede af det kan ses 

nedenfor: 

Er du medlem af Motionsklubben, kan du 

se meget mere på klubbens facebookside. 

Er du ikke medlem og kunne godt tænke 

dig at træne i motionsrummet, koster det 

kun 200 kr. og du kan se meget mere på 

siden: https://nybro.dk/klubber/

motionsrummet/ 

 

 

   Frederik, H2 

 

Saturday10/3 
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Side 5 

 CD-Liges Pandekagestak! 

Lørdag d. 10/2 var der godt gang i begge køkkener på CD-lige, 

da mere end 6 pander med dej var over blussene på samme tid. 

Om søndagen var der nemlig inviteret til pandekagespisning 

samt intens overværelse af pandekagestabling! 

 

 

 

 

 

 

 

Idéen opstod da Hakim fra CD-gangen havde bagt enormt man-

ge pandekager til alle fra gangen. Til den efterfølgende fælles-

middag var der blevet stablet en masse stabile stakke af de 

mange pandekager, og så kom idéen: Hvorfor ikke forsøge at 

stable dem alle sammen oven på hinanden og forsøge at slå 

verdensrekorden i pandekagestabling!? Efterfølgende blev det 

aftalt at afprøve forsøget søndag d. 11. februar. 

 

Ingredienserne 

Opskriften på en ’mindre’ stak var ophængt på væggen til vej-

ledning: 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev i alt brugt 335 æg hvoraf Rema1000 ved Stengården 

sponserede 80 af dem. De resterende ingredienser blev betalt af 

køkkenkassen. 

Det blev til i alt 555 pandekager. 

 

 

 

Resultatet 

Pandekagestakken endte med at måle 1 meter og 7 cm. Altså 

5,2 cm. højere end konkurrentrekorden på 101,8 cm. Desværre 

kunne CD’s pandekager ikke holde balancen i de påkrævede 5 

sekunder uden hjælpende hænder. 

 

 

Der var dog flere gæster end nogen gang nogensinde har været 

udsat for før. Hele mellemgangen var proppet med venner og 

bekendte. Selv Gladsaxes borgmester aflagde CD-blokken visit.  

 
 
 
 

 

 

 

 

Te, kaffe, sodavand m.m. kunne CD også tilbyde; der blev frivil-

ligt betalt 280 kr., som blev sendt direkte til Hus Forbi. 

 

Om ikke til en rekord i pandekagestabling, blev det i hvert fald 

til en hyggelig social sammenkomst samt en masse pandekage-

spisning (tømmermænds-redning) på CD-lige. På den måde kan 

eventen godt siges at have været en succes. 

 

 

Fun fact: Hvert år en dag i februar er det international Pandeka-

gedag! Selvom man skulle tro, at det er en nyere populærtraditi-

on, stammer den faktisk fra en gammel kristen tradition, da 

man i 40 dage op til Påsken fastede, og inden da skulle have 

spist råvarer som æg, mel og mælk op.  Dermed var pandekage-

dej en oplagt (og lækker) løsning!   -Clara, K-55 
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Side 6 

1) Fremmødte: Frederik N29, Niklas O51, 

Josephine B56, John, Kim E-31, Rasmus 

A38, Ditlev T-47, Niels T-54, Kasper R-66, 

Keegan O-2, Frederik O-3 

 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Frederik (N-

29), dansk 

 

3) Antal stemmeberettigede: 8 

 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt  

 

5) Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

 

6) Økonomi: 

Her blev der talt om at skabe et bedre 

overblik over rådighedsbeløbet i forhold til 

kollegiets udgifter og indtægter. Så det kan 

estimeres hvor mange penge der er til rå-

dighed, hvilket dermed kan meldes ud til 

kollegiets beboer, som kan ansøge om dis-

se penge til f.eks. kollegiets klubber el. an-

dre initiativer, såsom opsætning af Hjerte 

starter. Dette overblik vil blive lavet i løbet 

af foråret.  

Derudover blev det overvejet at indføre en 

udløbsdato i forhold til klubberne penge, at 

hvis disse ikke blev brugt inden ville de 

frafalde klubben.  

 

7) Øvrige meddelelser  

Der blev yderlig talt om at der i forbindelse 

med formandsskiftet, vil blive lavet en be-

skrivelse af alle posternes opgaver på kolle-

giet, herunder Bestyrelsen, Beboerrådet, 

Sekretariatet, nybrotidende, net drift og 

sekretæren, hvilket vil gøre det nemmere 

at overdrage posterne til nye beboer/

ansatte i fremtiden. Der er blevet oprettet 

et Google drev hvor alle relevante og vigti-

ge dokumenter vil blive lagt op Der vil blive 

lavet et samlet dokument med vedtægter-

ne, så disse bliver nemmere at opdatere, 

da de på nuværende tidspunkt står spredt i 

samtlige gamle referater fra tidligere mø-

der. 

 

8) Gennemgang af referat fra sidste bebo-

errådsmøde eller dagsorden før det næ-

ste: 

Nyt Vand sparingsprojekt: Der vil blive 

indsat filter i vandhanerne for at spare på 

vandet i løbet af de næste måneder/uger, 

hvor en blok vil blive taget af gangen

(meldes selvfølgelig ud pr. mail). 

Nyt administrationssystem i KAB, som har 

skabt problemer og også medfører at Mails 

vil erstatte breve og at tildelingskravene 

ændres ift. Afstand, hvor der ikke længere 

bliver taget højde for hvor langt man bor 

væk fra kollegiet, nu går det kun efter an-

søgningsdato. 

Der er blevet foretaget ændring af anten-

nesignalet, så flere Tv-kanaler igen virker. 

Den nye introduktionsfolder uddeles hos 

Lars-Kaj til nye beboer. De nuværende vil få 

dem i postkassen. 

Oversættelse af folder og reglement/

husordningsvedtægter til Engelsk ønskes 

og tages op til næste møde.  

 

5) Indkommende punkter  

A) Ansøgning af penge til Bryggerklubben 

v. Jacob Suhr B-51 -Til diskussion og af-

stemning:  

Efter installation af vand blødgøringsanlæg 

på kollegiet er vandet blevet værre til øl-

brygning, derfor ønskes penge til et mindre 

omvendt osmose anlæg. 

Og andre mindre indkøb til den daglige 

drift. 

Omkostninger se vedhæftede fil. 

Da Jacob Suhr B-51 ikke er mødt op til 

mødet frafalder dette punkt. 

 

B) Valg af ny beboerrådsformand 

Up for vote: 

Jeg træder tilbage som formand for Bebo-

errådet, og der skal derfor vælges en ny. 

Der blev stemt om at gøre Keegan til ny 

beboerrådsformand; her stemte 7 for og 

Keegan er den nye beboerrådsformand fra 

dagens dato.  

 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer: 

Frederik N-29 melder sig ud for NO-Ulige 

Niklas O-51 melder sig ind for NO-Ulige 

10) Evt. 

Der blev talt om at lave/udarbejde en sed-

del til indmeldelse af motionsklub med 

information om klubben og dens FB-gruppe 

af formanden for motionsklubben. 

Der blev talt om at man som klub årligt skal 

gøre status og søge sit rådighedsbeløb. 

De Problemer/mangel på opdatering af 

hjemmesidens informationer vil blive opda-

teres evt. ifm. Folderen og/eller Evt. af-

sætte penge til at få opdateret den eller 

hive fat i klubbernes formænd så de kan 

opdatere deres klubber, ved at skrive til 

netgruppen for at få rettigheder til det el-

lers vil informationerne fra folderen lægges 

op. Der blev talt om først at opdatere den 

på dansk og efterfølgende evt. lave et over-

sættelsesprojekt ud af det for at få hjem-

mesiden oversat til engelsk.  

11) Ny mødedato: 

Onsdag d. 07.03.2018 kl. 19:00  
Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

 

 

 

Referat af beboerrådsmøde 

http://www.nybro.dk
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Side 7 

Dagsorden - Beboerrådsmøde –den 07. 

marts 2018 kl.19:00: 

1) Fremmødte 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Antal stemmeberettigede: 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: 

5) Godkendelse af dagsorden: 

6) Økonomi: 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste: 

9) Indkommende punkter: 

A) Oversættelse af den nye velkomstfolder 

som lønnet projekt, v. Rasmus Simling 

Kristensen 

Up for Vote 

Beboerrådet har i samarbejde med Besty-

relsen for nyligt fået udarbejdet en 12-

siders velkomstfolder til nye beboere, som 

forhåbentligt vil have en positiv indvirkning 

på beboerengagementet blandt nye bebo-

ere. Denne folder eksisterer for nuværende 

kun på dansk, og det er ønsket at få den 

oversat til engelsk til gavn for vores store 

andel af indkomne internationale beboere. 

Det foreslås derfor Beboerrådet at udbyde 

denne oversættelse som et lønnet projekt 

for en interesseret beboer. Det er blevet 

vurderet at oversættelsen vil tage i omeg-

nen af 8 timer, hvorfor det foreslås at ud-

byde projektet med en maksimal lønram-

me på 9 timer, til den for kollegiet vanlige 

timetakst på ca. 150 kroner. 

Beboerrådet bedes derfor beslutte hvorvidt 

dette oversættelsesprojekt skal udbydes, 

samt fastsætte en passende lønramme for 

projektet. 

B) Jobopslag: Ansættelse af oversætter af 

den nye velkomstfolder v. Rasmus Simling 

Kristensen 

Up for vote 

Såfremt Beboerrådet vælger at udbyde 

oversættelsesprojektet, da skal der an-

sættes en interesseret person til at stå for 

oversættelsen. Såfremt en eller flere inte-

resserede er fremmødt, da indstilles det til 

Beboerrådet at ansætte en af disse til at 

udføre projektet. 

Afvises oversættelsesprojektet af Beboer-

rådet, da frafalder punktet naturligvis. 

C) Ny antenneansvarlig søges 

Der søges en ny antenneansvarlig, der kan 

overtage tjansen hurtigst muligt. Der vil 

naturligvis være en oplæring i jobbet – som 

ikke er svært men kræver at man besidder 

lidt fingersnilde og kan betjene en skrue-

trækker. Jobbet er timelønnet med ca. 150 

kroner i timen. 

Som antenneansvarlig vil du have 2 primæ-

re opgave: 

1.       Skift af beboernes antennepakker 

Hver måned skifter nogle beboere tv-

pakke. Abonnementet og betalingen æn-

dres automatisk online, men selve det fysi-

ske skifte af pakken skal foretages af dig 

ved at skifte et fysisk filter. 

Dette er typisk en opgave, der kan gøres 1-

2 gange om måneden. 

2.       Agere bindeled mellem beboerne og 

KAB 

Hvis en kanal pludseligt ikke længere fun-

gerer, enten lokalt hos den enkelte beboer 

eller på tværs af kollegiet, så er det dit job 

at tage affære. Denne opgave består i at 

fejltjekke filteret (det du normalt skifter) og 

at tage kontakt til de ansvarlige hos KAB 

(eller Lars Kaj). 

 Den tidligere ansvarlige har brugt 2-3 ti-

mer om måneden på dette job. 

Hvis du er interesseret i jobbet, så mød op 

på beboerrådsmødet onsdag d. 7. marts 

2017 klokken 19:00 i sekretariatet i GH-

kælderen. 

Såfremt nogen interesserede møder op, da 

indstilles det til Beboerrådet at ansætte en 

til at varetage jobbet. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

11) Evt. 

12) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk &gt; 

Beboerrådet &gt; Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted. 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Answers on riddles: 1. A tongue, 2.  Pencil lead, 3. Four cats, each near a tail of a cat in an adjacent corner. , 4. In 3 1/2 

hours the alarm clock has become 14 minutes slow. At noon the alarm clock will fall behind approximently an additional 

minute. Its hands will show noon in 15 minutes. , 5. Footsteps 
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Nybrogårds Sociale Medier 

Har du en smartphone? Det er der nok 
høj sandsynlighed for, selvom at der 
er er nogle få sjæle som har valgt en 
anden form for telefon. Dog er det de 
fleste, selv de fleste børn, som har en 
smartphone. Eller, som det mindste, 
adgang til en computer med internet. 
 
Her på kollegiet bliver sociale medier 
brugt livligt. Der er en hel del face-
bookgrupper samt kollegiets egen 
hjemmeside; nybro.dk. 
 

Facebookgrupper er der mange af. 
Der er Nybrogård kollegiets officielle 
for alle beboere, hvor der tit bliver 
lagt opslag om ting folk enten kan kø-
be eller sælge eller bare komme og 
tage hvis det ikke skal smides ud. En 
persons skrald—en andens guld. Der-
udover lægges der også opslag fra se-
kretariatet omkring vigtige påmindel-
ser. 
 
Nu når sekretariatet er nævnt, så er 
det værd at bringe på bane at de også 
har en Facebook. Hvilket dog ikke er 
en gruppe eller side, men en person. 

Dette virker måske lidt spøjst, men 
det fungerer, da man sagtens kan 
skrive til dem hvis man har nogle 
spørgsmål. 
 
Nybrogårds bar, Kældercaféen, har 
også deres egen facebookside, hvor 
man kan finde information om de 
kommende fester, hvilke nuværende 
tilbud der haves, samt skrive ind hvis 
man ønsker at få mere information 
om at blive bartender. Der bliver også 
skrevet om hvornår der er åbent for te 
og kaffe om tirsdagen (spoiler, det er 
fra kl. 19-22), hvor folk kan komme 
ned til lidt hygge og f.eks. et spil pool 
eller tage nogle brætspil med. 
 
Der er også mange af køkkenerne som 
har deres egen facebookgruppe, hvor 
folk skriver om alt fra rengøring til ide-
er til forandring eller aftaler om at hol-
de hyggelig fællesspisning eller fede 
fester som f.eks. planlægning om på-
skefrokoster. 
 
Derudover er der så mange klubber 
her på kollegiet og de fleste har deres 
egen gruppe på Facebook (og en sekti-
on på nybro.dk), hvis man gerne vil i 
kontakt med dem. Motionsklubben 
har en, samt bryggerklubben, musik-
rummet, cykelværkstedet og kageud-
valget. Dem der er nævnt her er bare 
nogle få stykker af de mange forskelli-
ge der er. 
 
Nybrogård pizzeria har skam også de-
res egen side (og endda snapchat!), 
hvis man gerne vil holde øje med gode 

tilbud, finde deres me-
nu eller bare se nogle 
referencebilleder af 
deres mad. 
 
Så kommer vi til ny-
bro.dk, som de fleste 
beboere sikkert har væ-
ret inde og finde de 
mest nødvendige infor-

mationer om f.eks. Husleje, varmeme-
sterens kontortider og hvordan man 
kan komme i kontakt med KAB. Men 
der er mange andre ting at finde ud af 
hvis man graver lidt. Du kan du finde 
oplysninger om f.eks. Nybro Tidende, 
hvor du kan læse tidligere numre hvis 
du kigger under For Beboere. Herun-
der kan man også finde diverse nyhe-
der der kommer en gang i mellem fra 
nybrogård kollegiets bestyrelse samt 
under Erfaringer kan du finde ud af 
hvordan du afkalker din bruser eller 
forbygger mod skimmelsvamp. 
 
Under klubber og socialt er der mange 
andre aspekter om hvad der er på kol-
legiet. F.eks. står der noget om hvor-
dan man kan kontakte kollegiets bar, 
hvis du enten gerne vil udleje stedet 
eller hvis du gerne vil ansøge om at 
blive bartender. 
 
Derudover er der også en beboerliste, 
hvis du lige er flyttet ind og ikke helt 
kan huske navnene på dine køkkenkol-
legianere - eller hvis man bare vil spil-
de lidt af sin tid med stalke folk. 

Agnes, o-4 
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Tjek på din by: Sorgenfri og Virum 

Denne sidste del af fortællingen om Lyngby

-området omhandler områderne Sorgenfri 

og Virum, da disse områder ligger forholds-

vis tæt på Nybrogård. Områderne er meget 

vokset sammen, og i denne artikel gen-

nemgås ganske kort historien for et af vo-

res naboområder. 

Områder Sorgenfri og Virum ligger egentlig i 

postnummer 2830 Virum, men er stadig 

beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune og 

er derfor et af de store naboområder til 

selve Lyngby. Områderne hænger dog næ-

sten sammen rent bebyggelsesmæssigt, 

men områderne er dog på en måde helt 

sine egne.  

Sorgenfri 

Det område, der udgør Sorgenfri, var oprin-

deligt dækket af skov, men i Middelalderen 

blev skoven ryddet, og en del plantager blev 

anlagt. 

Efterfølgende fremstod området meget bart 

og ubeboet indtil efter 2. Verdenskrig og 

Danmarks Besættelse. København havde 

vokseværk, og derfor blev en del af områ-

derne nord for København bebygget, hvilket 

inkluderede Sorgenfri. Dog var oprindeligt 

jernbane til Sorgenfri og videre nordpå til 

Holte og Hillerød, men det var ved S-

togenes standsning fra 1936, hvor S-banen 

til Holte blev etableret, at der for alvor kom 

skub i udviklingen. 

Et af varetegnene for Sorgenfri er beboel-

sesområdet Sorgenfrivang II, der består af 

tre markante højhuse langs banen. Disse 

kan ses på lang afstand, eksempelvis fra 

Nybrogårds side af Lyngby Sø. Sorgen-

frivang II blev opført i årene 1956-1959 og 

var på dette tidspunkt blandt Danmarks 

første højhuse og blev bygget med 15 eta-

ger. Ulempen ved de store højhuse var dog 

de store skygger, som bygningerne kastede 

på området bagved. Dette har medført, at 

der ikke er bygget huse, men kun boldba-

ner. Inden Sorgenfrivang II blev bygget, blev 

Sorgenfrivang I bygget i 1950. Disse boliger 

er dog kun på 2 til 3 etager. 

 

Men navnet Sorgenfri stammede dog oprin-

deligt fra det nærliggende slot, Sorgenfri 

Slot på Kongevejen. Slottet er dog ikke det 

oprindelige slot, idet at det oprindelige slot 

stammer tilbage fra år 1706 og blev opført 

som et lystslot. Men i 1747 blev det revet 

ned af fyrstinden Sophie Caroline af Ostfris-

land. Hun byggede i stedet i 1757 et nyt 

slot, som således er det nuværende slot den 

dag i dag. Endnu senere i 1898 blev slottet 

anvendt som sommerbolig for Christian d. 

10., og efter kongens død flyttede arveprins 

Knud og arveprinsesse Caroline Mathilde 

ind på slottet. Caroline Mathilde boede på 

slottet indtil sin død i 1995, og siden har det 

stået tomt. 

Virum 

Mod nordvest finder man Sorgenfris nabo-

område Virum. Navnet Virum kommer af 

”Vígi”, som betyder ”åben plads, der egner 

sig til at forsvare”. Dette har hentydet til 

Mølleåens udløb i Furesøen, hvor den gam-

le borg Hjortholm lå. Endelsen –rum henty-

der til en plads, der forekom ved rydning af 

skov. Hjortholm blev senere til det sted, vi i 

dag kender som Frederiksdal. 

Oprindeligt var Virum en lille landsby og 

forblev som sådan indtil S-banens åbning i 

1936. Herefter startede udviklingen af byen 

og gjorde for alvor Virum til en satellitby til 

København—dog ikke med højhuse som i 

Sorgenfri, men mere som en villaby. I dag 

bor der i Sorgenfri og Virum ca. 15.000 ind-

byggere.  

I den nordøstlige del af Virum finder man 

skoven Geelskov, som i dag er den tredje-

mest  besøgte skov i landet, selvom denn 

kun er ca. 2 kvadratkilometer stor. I dag er 

den især benyttet af løbere og mountainbi-

kecyklister, idet der er mange forskellige 

løbe– og cykelruter i skoven. I 1943 anlag-

des skihopanlægget Holtekollen (efter Hol-

menkollen i Oslo). Anlægget blev benyttet 

til konkurrencer frem til 1980, og hvis der i 

enkelte vintre ikke var særlig meget sne, fik 

Danmark sne fra Norge til anlægget. Der var 

oprindeligt et stillads til selve skihoppene, 

men i starten af 00’erne blev det pillet ned, 

og Holtekollen er i dag en kælkebakke.  

 

   Frederik, H2 
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Kinesiske forårsruller (ca. 15 stk.): 

Ingredienser: 
- 25 g. tynde glasnudler 
- 225 g. hakket svinekød 
- 4 forårsløg 
- Andre grøntsager, såsom bambusskud, 
gulerødder eller champignoner 
- 5 ml. fiskesovs eller sojasovs 
- 250 g. forårsrulleplader 
- Olie for stegning 
- Salt og peber 
 
Stærk Nuoc cham sauce: 

Der tages kerner ud af 2 friske røde chilier 
som enten hakkes meget fint eller presses 
i en pastel og morter. Det samme gøres 
med 2 fed hvidløg. 

Dette blandes med 15 ml. sukker og 45 ml 
fiskesovs eller sojasovs. 

Brug juice fra 1 lime eller ½ citron til at 
smage til med. 
 

Fremgangsmåde: 
Opblød nudlerne i varmt vand i 10 min., 
snip dem så de er ca. 2,5 cm. lange og hak 
forårsløgene samt de andre grøntsager du 
har valgt fint. 

Mix nudlerne med dine grøntsager, kød, 
salt, peber og fiskesovs/sojasovs. 
Placer en forårsrulleplade som en diamant 
foran dig, lig en skefuld fyld lige under 
midtpunktet af pladen og fold som vist. 
Brug en blanding af mel og vand til at 
forsegle rullerne. 

Du kan enten stege dem på panden eller 
friturestege dem for ca. 8-10 min eller 
indtil at de er gyldne (kommer an på hvor 
fede du har lavet dem).  

Lad dem ligge og afdryppe på køkkenrul-
le. 

 
Sauterede forårsløg med svampe:  

Ingredienser (4 pers.): 
- 250 g. champignon 
- 2 bundter forårsløg 
- 1 teskefulde tørret timian – eller en lille 
håndfuld frisk 
- Salt og peber 

  

Fremgangsmåde: 
Skær rodstykkerne af dine champignon 
(ikke stokkene), og rens dem let for jord. 
Del dem i kvarte. 

Skær det allerøverste og den allernederste 
del af forårsløgene, og vask dem under 

koldt vand.  

Del dem i tre stykker og varm 
dem sammen med champig-
nonerne på en pande ved god 
varme med en smule olie. 
Panden skal være meget 
varm, da du ellers risikerer at 
grøntsagerne begynder at 
koge – og så bliver de mere 
slatne. 

Ryst panden godt rundt, og 
steg nu de sauterede cham-
pignons og forårsløg i 3-4 mi-
nutter ved en lidt lavere var-
me (middel). 

Kom timian i, og rør rundt flere gange un-
dervejs, så grøntsagerne bliver stegt på 
alle sider. 

Til sidst krydrer du med lidt salt og peber. 

Kan serveres til en god bøf eller frikadeller 
samt en omgang hasselbach kartofler. 

Tip! Det er bedst hvis man ikke renser 
svampe med vand, da de suger væsken til 
sig. 
 

Forårsdeller:  

Ingredienser: 
- 450 g oksefars 
- En god håndfuld finthakkede basilikum-
blade 
- En stor stilk finthakket oregano 
- 3 finthakkede forårsløg 
- Salt, friskkværnet peber 
- Ca. 3/4 dl danskvand 
 
Fremgangsmåde: 
Rør farsen godt (bedste resultat er med en 
håndmixer) i ca. 3-4 minutter. 
Form til 8 små bøffer. 
Stegt på pande med 1/2 tsk. rapsolie til de 
er gennemstegte (ca. 5 min på hver side). 

Agnes, O4 

NybroTidendes Martsmadklumme: 

Nu er det forår! 

Der skal rigtig gang i foråret med forårsruller, forårsløg og forårsdel-

ler. Der er lækre Cha Gio og nemme frikadeller med grønt til. 

http://guffeliguf.dk/hasselbach-kartofler-hasselbagte-med-smoer-og-salt/
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Lørdag 10/2 var der fest i JK-blokken, da KælderCaféen holdt åben i anledning af fastelavn. Samtidig havde JK-ulige gang i en Tour de 

Chambre-aften med højtidstema med udspring i et bøssebryllup. 

Hermed var KælderCaféens overboer godt rustede til at deltage i Fastelavnsfesten lige nede ad trappen. 

De bedste kostumer skulle selvfølgelig kåres. 

               De 3 vindere:  1. pladsen (midten): Jakob som dinosaur 

       2. pladsen (venstre): Christian som viking 

       3. pladsen (højre): Nanna som Alice Liddell fra 

        spillet ’American McGee’s Alice: Madness  

       Returns (den sorte paryk forsvandt). 

 

Som altid fik vinderne en masse gratis alkohol! 

 

Kollegiet fejrer Fastelavn 

Vidste du…? 
… at NybroTidende har sin egen brevkasse? 

Hvis ikke, kan vi løfte sløret for vores mail-

adresse: tidende@nybro.dk 

Redaktionen får allerede i dag mange mails 

med gode input til bladet. Det er f.eks. idé-

er til artikler om stort og småt; eksempelvis 

til begivenheder her på kollegiet, steder i 

vores eget nærområde, skøre og sjove tra-

ditioner, madklummer og meget mere. Det 

kan også være, hvis du synes at layoutet 

trænger til et friskt nyt pust, eller vi træn-

ger til at lave nye artikelserier. 

Du er også mere end velkommen til at 

skrive til os, hvis der er ting, vi ikke har 

været opmærksomme nok på eller vi har 

skrevet fejlagtige oplysninger i avisen. 

Så har du idéer, ris og ikke mindst ros til 

NybroTidende, skal du endelig ikke tøve 

med at sende os en besked. Vi er meget 

taknemmelige for alle beboeres input til 

avisen. 
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Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden information du kunne tænke dig at få 

med i tidsskriftet?  Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 

           Månedens app: 

 

1. marts: DTU holder åbent hus 

2. marts: Rihanna’s B-day fest i Diamanten, DTU 

8. marts: Kvindernes Internationale Kampdag 

10. marts: Trafik lys fest i Kældercaféen  

17. marts: Sankt Patrick’s dag 

20. marts: Forårsjævndøgn kl. 17.15 

21. marts: FN’s Internationale dag mod racisme 

25. marts: Palmesøndag, sommertid starter 

29. marts: Skærtorsdag 

30. marts: Langfredag 

 

Elsker du sprog og vil du gerne forbedre din udtale, 

forståelse samt dine skrivekundskaber? Eller finder du 

det der med fremmedsprog svært og uoverskueligt? 

Uanset om det er det ene eller det andet kan kursusap-

pen Duolingo hjælpe én på vej med hvilket som helst 

sprog – uanset niveau! 

 

Sådan fungerer appen: Appen indeholder kurser med 

tysk, fransk, svensk, græsk, kinesisk, japansk, you na-

me it eller måske dansk (hvis man som udvekslingsstu-

derende vil imponere sine medkollegianere og studie-

kammerater). Man får et helt kursus i pågældende 

sprog med op til hele 70 forskellige kategorier 

(inklusiv 2 ekstra kategorier med talemåder og score-

tricks!) Desuden omhandler kategorierne alt fra dyr, 

tøj, farver og tal til økonomi, videnskab, uddannelse og 

politik. Dermed får man adgang til et bredt ordforråd. 

Opgaverne varierer fra at skulle skrive hvad man hører, 

oversætte, udtale og finde antonymer. Der findes desu-

den en ekstra gimmick i appen, hvormed man kan føre 

en samtale med en virtuel person om diverse emner. 

 

Alt i alt: God, brugbar og lærerig app. Der kan indstil-
les mål for dag til dag via notifikationer – sprog skal jo 

holdes ved lige! Men er man træt af evindelige notis, 
kan man naturligvis som i alle andre apps, slå dem fra. 

       -Clara, K-55 

 

Gåder (svar findes nederst på side 7): 

1. What tastes better than it smells? 

2. I am taken from a mine, and shut up in a wooden case, 

from which I am never released, and yet I am used by almost 

everybody.  What am I? 

3. How many cats are in a small room if in each of the four 

corners a cat is sitting, and opposite each cat there sit three 

cats, and a each cat's tail another is sitting?  

4. An alarm clock runs 4 minutes slow every hour. It was set 

right 3 1/2 hours ago. Now another clock which is correct 

shows noon.  

In how many minutes, to the nearest minutes, to the ne-

arest minute, will the alarm clock show noon? 

5. The more you take, the more you leave behind. What am I 

I?  


