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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  

Man kan vel roligt sige, at vores første forårsmåned viste sig 

fra sin vinterlige side i år—dybest set blev forår og vinter 

vendt på hovedet. Men nu kommer vi så til april, og vi har 

vel alle lyst til, at foråret nu omsider melder sin ankomst. 

Her på redaktionen sker der også nyt: Frederik er taget på 

udveksling i Karlsruhe i Tyskland, men han har taget redak-

tørarbejdet med sig og vil derfor fortsætte med at skrive 

artikler til avisen—blandt andet  om hvordan det er at være 

af sted på et sådant ophold. 

Ellers fortsætter NybroTidende som du kender det.  Redak-

tionen har endvidere besøgt P.O.Pedersen-kollegiet og for-

tæller, hvordan livet er på vores ”nabo”-kollegium. 

  

 

 

 

Interview med John, s. 8 

   

 

 

 

 

Gladsaxe og Nybrogård, s.  9 

 

 

Oversættelse af den nye velkomstfolder  

som lønnet projekt 

Beboerrådet har i samarbejde med Bestyrel-

sen for nyligt fået udarbejdet en 12-siders 

velkomstfolder til nye beboere, som forhå-

bentligt vil have en positiv indvirkning på 

beboerengagementet blandt nye beboere. 

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 udby-

de projektet med en maksimal lønramme på 

9 timer, til den for kollegiet vanlige time-

takst på ca. 150 kroner. Beboerrådet bedes 

derfor beslutte hvorvidt dette oversættel-

sesprojekt skal udbydes, samt fastsætte en 

passende lønramme for projektet.  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 5. april 2018 

kl. 19.00. 

P.O. Pedersen-Kollegiet s. 5 

Forår 2.0 
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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:      Steffen, L6   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 

Store Bededag 

Det er ikke så normalt længere deci-
deret at fejre store bededag. Det er 
mere blevet en helligdag, hvor man 
har fri, hvis man er én af de heldige. 
 
Denne danske tradition ligger d. 4. 
fredag efter påskedag og den blev ind-
ført helt tilbage i 1686. Dette blev 
gjort, da kirken havde så mange for-
skellige bods– og bededage at det var 
for upraktisk at fejre dem alle i tide og 
utide. Derfor blev de dage samlet ind 
under store bededag. Det har været 
den prominente opfattelse at det var 
Struense der havde indført dagen som 
en slags erstatning for de mange an-
dre helligdage han fik afskaffet i 1770, 
men egentlig var dette initiativ taget 
af Sjællands biskop, Hans Bagger. 
 
Hveder, eller hvedeknopper (se s. 
10), er en spise associeret med denne 

dag.  Da det er en bededag, var alle 
former for handel og arbejde forbudt 
på selve dagen, fordi folk skulle 
koncentrere sig om at gå i kirke og, 
til hvilken overraskelse, bede. Det 
var derfor bagerne fik den idé at 
bage hveder dagen før. Folk kunne 
så selv varme dem på selve hellig-
dagen, hvor bagerbutikkerne var 
lukket. Efter tid blev det dog nor-
malt at spise dem aftenen forin-
den, som efterhånden blev kaldt 
store-bededagsaften. 
 
Men hvad er der ellers af traditioner 
end at spise alt for mange hveder? I 
København var der en skik i 1700-
tallet med at gå på Christianshavns 
Vold på store-bededagsaftenen, for at 
høre bededagen blive indvarslet med 
lyden af kirkeklokker. Denne skik kan 
ses helt tilbage til 1747, da Vor Frue 

Kirke fik et nyt klokkespil. 
(Billede: https://natmus.dk).  

 
I 1900-tallet har Københavnerne, og 
også studerende, stadig samlet sig 
eller spadseret rundt ved Christians-
havn, Langelinie eller især Kastellet. 
Denne tradition holdes stadig ved lige 
i en vis grad. 
 

Agnes, o-4 
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Side 4 

 

Ekstreme Aprilsnarre! 
Er du typen, der altid skal finde på aprils-

narer 1. april, eller er du en af dem, der 

altid går i fælden? 1. april er dagen, hvor 

den indre spøgefugl kommer til live, men 

enkelte aprilsnarer kan dog være mere 

ondskabsfulde end andre. Se bare her! 

 

1. Plant et karsebed i dit offers tastatur: 

Er du en af dem, der elsker karse på dine 

rugbrødsmadder, og som gerne vil drille en  

af dine bekendte, kunne nedenstående 

billede måske give en idé til, hvad du kan 

udsætte vedkommende for: 

 

 

 

2. Eller hvad med tandpasta i stedet for 

creme i Oreo’s? 

Velbekomme… 

 

 

 

 

 

 

3. Indkøbsvogne kan også bruges: 

Hatten af for den, der har brugt tid på det 

(og ikke mindst for den, som fjerner vogne-

ne…) 

 

4. Og så lige rosinen i pølseenden… 

Imponerende at det overhovedet kunne 

lade sig gøre at placere glassene sådan.
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Side 5 

 

I februar-udgaven af NybroTidende ud-

kom en artikel om alt der er værd at 

vide om Nybrogård Kollegiet. Her er der 

samlet 9 punkter om facts og faciliteter 

på vores nabokollegie i Bagsværd! 

*Herfra vil Nybrogård Kollegiet blive 

omtalt som NK og P.O. Pedersen Kolle-

giet som POP! 

 

1. Placering 

POP er dét kollegie, som ligger tættest 

på Nybro. Fra NK til POP (som har 

adressen Haraldslundvej 38) er der kun 

1,3 km. (hvis man tager via den såkald-

te Voldtægtssti langs Radiomarken!) 

 

2. Alder 

POP blev bygget i 1964, og er altså 54 

år gammelt! 

3. Bygningen 

Som man kan se på billedet nederst, er 

kollegiet én stor bygning. I midten fin-

des hovedindgangen, som kan siges at 

dele bygningen i 2: I den ene side fin-

des 3 etager samt kælderen, mens der i 

den anden del ikke findes nogen kæl-

der. På 2. etage findes lejligheder, hvor 

man som her på NK, kan bo sammen 2 

og 2. 

         

Deres gange er også blevet dekoreret 

gennem tiden! 

4. Værelserne 

Ligesom her på NK er værelserne på 

POP 12 m² store. De er dog omtrent en 

halv meter smallere og det tilsvarende 

længere. 

5. Køkkenerne 

Køkkenerne på POP består af to værel-

ser, hvor væggen imellem er revet ned, 

hvilket gør dem temmelig trænge: Mel-

lemgangen hvor der laves mad, er nem-

lig i nogle af køkkenerne også den vej 

man skal igennem for at komme ind til 

sofaerne og tv’et.  

Der er samlet 24 køkkener, som 11-12 

beboere deles om. 

 

Én af de få ting vi kan misunde POP’er-

ne er at de på alle køkkenerne har op-

vaskemaskiner! 

6. Vaskerum 

Nåh ja- vaskerummet på POP er nu og-

så meget lækkert! Både maskinerne og 

chip-systemerne er rimelig nye . – Så 

kan kun tiden vise, hvornår de kommer 

til at ligne vores;) 

7. Falladen 

I december måned blev bestyrelsen for 

kollegiets bar ’Falladen’ desværre enige 

om, at der måtte lukkes for de faste 

tirsdags- og fredagsåbninger. Baren er 

dog stadig aktuel med særlige temafe-

ster. 

 

Fra Skt. Patricks Dag-festen 17/3-18  

8. Udendørsarealer 

POP’erne har ikke de samme natur-

skønne omgivelser som os her på Ny-

bro. Dog har de en multisportsbane, 

som kommunen ikke tillader her – samt 

en masse sportsudstyr til udendørsakti-

viteter om sommeren. 

 

Men mens vi på NK har eget trænings-

lokale har POP 5 træpæle som redska-

ber til træningen… 

9. Navnet P.O. Pedersen 

Initialerne P.O. er en forkortelse for 

Peder Oluf (1874-1941), som var en 

berømt dansk ingeniør, opfinder, fysi-

ker, direktør og rektor for Den Polytek-

niske Læreanstalt. 

Peder Oluf Pedersen 

   

  

  

 

   

    -Clara, K55 

Alt om P.O. Pedersen Kollegiet!  
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Side 6 

1) Fremmødte: Nikolaj O51, Keegan O2, 

Rasmus A38, Adrian C24, Nikolaj N51, John 

Kaas (gårdmand), Rasmus L30, Frederik O3 

 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Keegan (O2), 

dansk 

 

3) Antal stemmeberettigede: 5 

 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt  

 

5) Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

 

6) Økonomi: 

Kassereren Kasper P16 var desværre ikke 

mødt op, hvorfor der ikke blev givet nogen 

orientering om den aktuelle økonomiske 

situation. 

 

7) Øvrige meddelelser  

Fra John: 

Udskiftning af brusehoveder og perlatorer 

på alle værelser i forbindelse med vandspa-

reprojektet starter nu. Udskiftningen fore-

tages blok for blok, og der notificeres med 

en uges varsel med seddel i postkassen. 

Salto magnet-låsesystemet på yderdørene 

er undervejs, der skal lige ses på logistikken 

i forbindelse med uddeling af de mere end 

tusinde magnettags (to til hvert lejemål). 

Blødgøringsanlægget kører planmæssigt og 

der er ikke modtaget klager herpå. 

Fra Bestyrelsen, v. A38: 

De store udfordringer med KABs nye IT-

system er så småt ved at afhjælpes. Værel-

serne bliver genudlejet og der udsendes 

studiekontroller. Der har været noget ligge-

tid på nogle lejemål i forbindelse med dette 

- en del fordi de har ligget hele opsigelses-

perioden ud, og nogle fordi de på grund af 

problemerne ikke er blevet genudlejet hur-

tigt nok. På nuværende tidspunkt er det 

forventningen at eventuelt lejetab på 

grund af dette ikke vil ligge kollegiet til last. 

 

8) Gennemgang af referat fra sidste bebo-

errådsmøde eller dagsorden før det næ-

ste: 

Frafalder da der ikke har været et bestyrel-

sesmøde siden sidste beboerrådsmøde 

ligesom der ikke er noget bestyrelsesmøde 

inden næste beboerrådsmøde. Næste be-

styrelsesmøde afholdes i slutningen af 

april. 

 

9) Indkommende punkter  

A) Oversættelse af den nye velkomstfolder 

som lønnet projekt, v. Rasmus Simling 

Kristensen 

Til afstemning: 

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. 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 5 

for, 0 imod, 0 blank  

 

B) Ansættelse af oversætter af den nye 

velkomstolder, v. Rasmus Simling Kristen-

sen 

Til afstemning: 

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. 

Nikolaj N51 stiller op til posten, og blev 

ansat med stemmetallet 5 for, 0 imod, 0 

blank  

C) Ansættelse af ny antenneansvarlig, v. 

Rasmus Simling Kristensen 

Til afstemning: 

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. 

Den tidligere ansvarlige har brugt 2-3 timer 

om måneden på dette job. 

Såfremt nogen interesserede møder op, da 

indstilles det til Beboerrådet at ansætte en 

til at varetage jobbet. 

Rasmus L30 stiller op til posten, og blev 

ansat med stemmetallet 5 for, 0 imod, 0 

blank  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer 

Nikolaj N51 meldes ind for LM-ulige. 

Steffen L6 meldes ind for LH-lejlighederne. 

Steffen var syg og kunne derfor ikke møde 

personligt op – han blev derfor indmeldt på 

betingelse af at han møder op til næste 

møde. 

Referat af beboerrådsmøde 
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Side 7 

11) Evt. 

Det blev nævnt at WiFi-signalet på køkke-

nerne er ganske utilstrækkeligt, og at man i 

modsætning til på værelserne her ikke selv 

kan gøre noget for at forbedre det (bla. på 

grund af at internetbrugen skal kunne spo-

res tilbage til den enkelte bruger). Derud-

over blev det bragt på banen at nogle ople-

ver at internettet bliver ustabilt i peak-

perioder (blandt andet søndage fra 20-23). 

Det blev nævnt at Netgruppen formentligt 

arbejder på en løsning/udvidelse af inter-

netdækningen på kollegiet men afventer 

konkrete driftserfaringer fra Hempel Kolle-

giet, men at man vist også har haft forsøgs-

ordninger kørende på Nybrogård. Konklusi-

onen blev at bede Netgruppen komme 

med en status over deres arbejde på denne 

front til næste møde. 

Der blev efterspurgt en status fra kassere-

ren på økonomien i Kollegianerforeningen, 

især med henblik på at fastslå Beboerrå-

dets reelle disponible rådighedsbeløb. 

 

12) Ny mødedato: 

Onsdag d. 05.04.2018 kl. 19:00  
Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

Løsning  til Brain Gym s. 12: 

1. I see fire - Ed Sheeran 2. Chained to the rhythm - Katy Perry 3. Chicken dance 4. Oppa Gangnam Style - Psy 5. Telephone - Lady Gaga/Beyoncé 6. Single 
Ladies - Beyoncé 7. Leaving on a jet plane - John Denver 

Indkaldelse til beboermøde 
1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Godkendelse af dagsorden: 

4) Øvrige meddelelser: 

5) Indkomne punkter: 

6) Evt. 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
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) Ansøgning om 10.000 kr. til motions-

rummet v. Niels Ulrich Matthiessen T-54 

Til AFSTEMNING: 

Nybrogård Motionsklub vil gerne ansøge 

om 10.000 kr., da meget udstyr enten er 

ødelagt eller helt mangler. På nuværende 

tidspunkt har klubben 1960,75 kr. tilbage af 

rådighedsbeløbet som langt fra kommer til 

at række resten af året. 

Motionsklubben er en af de mest aktive 

klubber og der et stort behov for nyt ud-

styr, da det bliver slidt hurtigt. Derudover 

er der, inde på klubbens Facebookgruppe, 

en lang liste af nyt udstyr der ønskes af 

klubbens medlemmer, som der på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er penge nok til. 

 

I bilaget ses en liste over nogle af disse ting 

og hvorfor det er nødvendigt have få yder-

ligere økonomisk hjælp. 

Som det ses i bilaget er der et punkt på 

2.900 kr. der hedder ”Diverse” som skal 

dække over alle de uforudsete udgifter, da 

ting går i stykker, skal erstattes eller vi får 

stjålet noget. Derudover opstår der hele 

tiden nye behov for udstyr og da der næ-

sten er brugt hele det nuværende rådig-

hedsbeløb ville der konstant skulle laves 

ansøgninger om penge som ville være me-

get tidskrævende. 

B) Kunstklub søger penge om renovering 

v. Maja J-16 

Til AFSTEMNING: 

Kunstklubben søger om penge til renove-

ring af loft og gulv. 

Der er blevet bedt om prisoverslag fra Lars 

Kaj.  

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer. 

10) Evt. 

11) Ny mødedato; Mandag den 7. Maj 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > Be-

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

http://www.nybro.dk
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Side 8 

Efter interviewet med Lars Kaj i november-udgaven, 

er et lignende interview blevet efterspurgt. Denne gang har NybroTidende fået fat i den Blå Mand John Kaas til en kort snak om livet 

på kollegiet. 

-Hvilken uddannelse tog du i sin tid? ”Jeg er faktisk uddannet pædagog.” 

- Hvordan har du fået netop denne stilling på kollegiet? ”Lars-kaj havde for snart 19 år siden behov for en ekstra blå mand. Vi kend-

te faktisk hinanden i forvejen, og så fik han mig ansat - Hvilket var en god ide da jeg stadig er her 19 år senere.” 

-Hvad det bedste ved dit arbejde på kollegiet? ”De søde kollegianere samt den gode stemning på kollegiet!” 

-Hvad er det værste ved at arbejde på kollegiet? ”Det værste er helt klart det dårlige vejr!” 

-Forskellen på din og Lars Kajs stilling? ”Lars-Kaj er chef, og jeg er ansat - hvilket selvfølgelig vil sige, at Lars-Kajs post er langt kede-

ligere!” 

-Den/de sjoveste oplevelser på kollegiet? Jeg husker alle de gode ting, men minder kommer først når jeg er 

stoppet engang.     

 

 

 

 

 

 

Blå bog om John: 

Alder: 59 år 

Opvokset: Gladsaxe  

Antal år på kollegiet: 18 

Civilstand: Fraskilt 

Børn: 3 døtre (18, 23 og 33 år) 

Dyr: Har haft hund og kanin 

Interview med kollegiets Blå Mand 

Labyrint af Jule Hiller 

(Billede: dreamicus.com) 

NB: Rettelse af  avisudgave 2—2018. 

I artiklen ”CD-Liges Pandekagestak!” bliver der nævnt, at Rema1000 sponserede 80 æg. Rettelse: Rema1000 var faktisk så søde at 

sponsere næsten alle ingredienserne (80 æg, 60L mælk, 30 kg. mel, 5 kg. Lurpak, 10 kg. Sukker samt marmelade og salt) til pande-

kagerne på nær 255 æg, som køkkenkassen betalte. Desuden blev der lavet 750 pandekager i alt hvoraf det var de 555, der endte i 

stakken. 
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  Gladsaxe Kommune og Nybrogård kollegiet 

Selvom postnummeret skriver 2800 Kon-

gens Lyngby, bor vi ikke i Lyngby-Taarbæk 

Kommune, men i Gladsaxe Kommune. Og 

hvorfor nu egentlig det? Det kan du finde 

nærmere ud af i denne artikel, som giver 

en beskrivelse af vores kommune. 

Gladsaxe Kommune dækker et areal på 

2.500 hektar (1 hektar=10.000 m2) og har 

69.450 indbyggere (pr. 1. januar 2018).  

Kommunen dækker over bydelene Gladsa-

xe, Buddinge, Bagsværd, Mørkhøj og så 

endelig en bid af Lyngby. Oprindeligt var 

Gladsaxe, Buddinge, Bagsværd og Mørkhøj 

mindre landsbyer, som gradvist voksede 

sammen, idet de fleste bygninger i kommu-

nen stammer fra perioden 1945-1970, hvor 

der byggedes rækkehuse, dobbelthuse og 

etageejendomme. Kommunen er således 

sammensat af postnumrene 2860 Søborg, 

2880 Bagsværd og endelig en stump af 

2800 Kongens Lyngby. Navnet ’Gladsaxe’ 

stammer tilbage fra 1321-1323 som ordet 

’Glathsaxa’, hvilket betyder ”Det skinnende 

sværd”. 

Gladsaxe Kommunes borgmester er Trine 

Græse fra Socialdemokratiet, og kommu-

nen har været styret af Socialdemokratiet 

siden 1913. Man kunne endvidere for gan-

ske nylig træffe borgmesteren på CD-liges 

køkkener ved pandekagerekordforsøget. 

 

Hvorfor hører vores del af Kongens Lyngby 

med til Gladsaxe Kommune? 

Du har måske undret dig over, hvordan du 

på Nybrovej efter 400 m fra Nettoen på 

Engelsborgvej ser kommuneskiltet til Glad-

saxe Kommune og igen allerede 350 m 

efter Nybrogård i retning mod Frederiksdal 

bliver mødt af kommuneskiltet til Lyngby-

Taarbæk Kommune. Altså at vores lille del 

af Kongens Lyngby og Nybrovej er en del af 

Gladsaxe Kommune. Forklaringen er egent-

lig enkel, men det kræver en kort historie 

omkring kommunens dannelse. 

Kommunen blev oprettet i 1841 af det da-

værende Gladsaxe Sogn i den daværende 

Gladsaxe-Herlev Kommune i Sokkelund 

Herred. I 1909 udskiltes landsbyen Herlev 

og blev til Herlev Kommune, og tilbage blev 

Gladsaxe Kommune. Kommunens udform-

ning er dannet af de forskellige sogne, som 

indgår i kommunen. Et af disse sogne hed-

der Stengård Sogn, og ligger i det, der kal-

des Gladsaxe-Herlev provsti (som egentlig 

udgjorde den daværende kommune af 

samme navn), og ser du på Stengård Sogn, 

kan det ses, at dette 

akkurat har den 

”knop” med, hvor 

Nybrogård ligger, 

mellem Lyngby Sø og 

Bagsværd Sø. Så det 

er altså en underlig 

historie af provstier 

og sogne, der har haft 

betydning for hvilken 

kommune, vi egentlig 

hører ind under—på 

trods af, at vi stadig 

bor i Lyngby. Hvorfor 

omridset af sognene 

blev tegnet op på den 

måde, som man ser i 

dag,  må til gengæld 

stå hen i det uvisse.  

 

 

Hvad består Gladsaxe Kommune af? 

Kommunen er tæt bebygget, men dog 

afbrudt af enkelte naturområder. Bags-

værd Sø er et af disse, hvor størstedelen 

af søen hører til Gladsaxe Kommune, 

mens en mindre del af Lyngby Sø hører 

til kommunen. Ved Bagsværd Sø finder 

man endvidere Danmarks Rostadion. 

Længere mod vest findes Hareskoven, 

hvor størstedelen af denne dog ligger 

inden for nabokommunen Furesø Kom-

mune. Også naturområderne Smørmo-

sen og Fedtmosen ligger også inden for 

både Gladsaxe og Herlev Kommuner. Tidli-

gere lå Danmarks Radios hovedbygning TV-

Byen ved området Gyngemosen, før ho-

vedsædet blev flyttet til Ørestad. Derud-

over kan man på lang afstand fra mange 

steder se de fem højhuse, som udgør Høje 

Gladsaxe. De blev bygget i midten af 1960’-

erne er blandt de første højhuse i hoved-

stadsområdet. 

 

    Frederik, H2 
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(billede: https://denstoredanske.dk). 
 
Hveder (hvedeknopper): ca. 12 stk. 
Ingredienser: 

- 100 g smør 
- 3 dl vand, lunkent 
- 25 g gær (1/2 pakke) 
- 1 æg 
- 2 spsk. sukker 
- 1 tsk. salt 
- ca. 500 g hvedemel 

 
Fremgangsmåde: 
Bland mel med sukker og salt i dejfa-
det. Skær smør i mindre stykker, og 
findel det i blandingen til en grynet 
masse. Rør gæren glat med halvdelen 
af vandet. Kom resten i, og hæld det i 
fadet. Rør dejen sammen, og ælt den 
blank og smidig.  
Tag dejen ud på bordet, og del den i 12 
lige store dele. Trilles til boller, der 
sættes tæt sammen i en lille bageplade 
foret med bagepapir. Det er vigtigt, at 
bollerne ligger tæt, så de danner den 
rette facon (firkanter) ved hævningen.  
Lad bollerne hæve til det dobbelte, 
tildækket og lunt. Bages på næstneder-
ste rille i forvarmet ovn ved 225º i ca. 
25 min.  
Afkøl på rist. Skæres igennem og ristes 

i ovnen med den overskårne side opad 
i 10 min. ved 250º. 
 
Krydret kylling med søde kartofler og 
bønner (2 pers.):  

- 250 g. kylling 
- 200 g. grønne bønner 
-  1 sød kartoffel  
- parmesanost 
- olivenolie 
- krydderier efter egen smag 

 
Fremgangsmåde: 
Skyl den søde kartoffel. Den skal må-
ske skrælles, det kommer an på dens 
tilstand. Skær den ud i pomfritter og 
hæld dem i en pose sammen med de 
grønne bønner. Hæld passendemæng-
de olivenolie i samt parmesanost. 
Krydder med salt og peber. Evt. timian. 
Luk posen og ryst sammen indtil at alt 
er fordelt ligeligt. 
Hæld dernæst posens indhold ud på en 
bradepande dækket med bagepapir og 
spred det ud, så det ligger ligeligt for-
delt. Bages midt i ovnen ved 200-250   
°C indtil at den søde kartoffel er mør. 
Dette kommer an på hvor tykke de er 
skåret, så bedst at tjekke op på dem 
regelmæssigt. 

Skær kyllingen ud i strimler eller skiver 
og smid på en varm pande med olie. 
Krydder med salt og peber samt andre 
krydderier, for eksempelvis tørret cit-
ronskal, enebær, karry eller paprika. 
Kyllingen steges indtil gennemstegt, 
hvor der så er klar til at serveres. 
 
Nem og sund smoothie (1 pers.):  
Ingredienser: 

- 1 banan 
- ris eller havremælk 
- bær af eget valg (frosne eller fri-
ske) 

 
Fremgangsmåde: 
Skær bananen i skiver (dette skridt er 
meget vigtigt hvis du bruger frosne 
bananer, da det vil skåne din blender) 
og hæld i din blender. Hvis man bruger 
frossen banan bliver ens smoothie ikke 
lunken, mens at man samtidig ikke be-
høver at bruge frosne bær. For frosne 
skal helst optøs før de bliver taget i 
brug. Man kan nemt optø dem ved at 
hælde kogende vand ud over dem og 
lade dem simre lidt. Når dette er gjort 
hældes bærrene i. Hvor mange du væl-
ger at bruger er op til dig selv, men en 
god tommelfingerregel er at have 
mindst lige så mange bær som banan 
(skiver). Der hældes mælk sådan så 
bananen samt bærerne lige er dækket 
før den blendes. Dog hvis den er for 
tyk kan du altid hælde en smule mere 
i. 

Agnes, O4 

NybroTidendes Aprilmadklumme: 

Det bliver lysere! 

Det kan godt være at marts har været fyldt med sne og slud, men så 

må april bare blive endnu federe. Det har det bare at blive! 
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I fortsættelse af serien ’Set På Kollegi-

et’ vil der komme et indslag omkring 

gangene på kollegiet. Dette vil komme 

til at omhandle hver bygnings to gange. 

Jeg vil komme rundt og snakke på de 

forskellige køkkener om hvordan det er 

på gangene. Hvordan stemningen er, 

hvor socialt der er for henholdsvis hele 

gangen og ikke kun de separate køkke-

ner.  

(AB-ulige, der stadig har flotte guirlan-

der oppe) 

Jeg er rimelig godt kendt med AB, da 

jeg selv boede der kort inden jeg flytte-

de i lejlighed. Jeg boede nedenunder 

hvor folk var ret sociale. Der blev tit 

holdt fællesspisninger, TDC og TDK, 

spilaftener samt hyggelige drikkestun-

der til længere ud på de lyse timer. 

Fællesrengøringen blev selv en fest 

hvor alle hjalp til. Om søndagene blev 

der tit bagt kage eller kanelsnegle, og i 

december måned blev der lavet risen-

grød hver søndag i advent. Begge køk-

kener spiste desuden æbleskiver sam-

men.  

Der var ikke mange at se da jeg kom 

over for at se til AB-bygningen, men 

måske skulle jeg have kommet på et 

andet tidspunkt end klokken 9 på en 

mandag. Ovenpå har jeg også lært folk 

at kende efter at have flyttet over til O, 

hvilket måske er lidt ironisk. Der bliver 

festet stærkt deroppe hvilket ikke over-

rasker nogen, når man kan finde en 

opskrift på en speciel ’B 52:’ 

”Denne stærke drink er en berusende 

godnat-drink, der bør nydes langsomt. 

Grand Marnier kan anvendes i stedet 

for Cointreau, og så bliver drinken en 

KGB. Serveres i et Old-Fashioned sjus-

glas. Is, 30 ml. Kahlua, 30 ml. Baileys 

Irish Cream. 30 ml. Cointreau. Kom is i 

serveringsglas. Hæld Kahlua over, der-

efter Irish Cream og til sidst Cointreau. 

Serveres med et kort sugerør.” 

Man kan se og høre mange forskellige 

ting ovenpå, hvis man bare går ned ad 

gangen. Der er nogle der har hund som 

gør når man går forbi. Der er masser af 

ting på gangene. Folk har udsmykket 

væggene og deres døre. Jeg så en enlig 

stol, noget vasketøj, samt masser a bil-

leder og plakater. Der var en stålkurv 

med en bunke bøger omkring uorga-

nisk kemi samt et spejl og noget der 

lignede toppen af et strygebræt. 

 

 

 

På deres opslagstavle var der også et 

meget fint postkort fra en der havde 

været i Thailand, som havde valgt at 

sende et kort til alle på AB-lige.  

Der er ikke lige så mange forskellige 

vægmalerier i denne bygning som nog-

le af de andre, men det har folk opvejet 

med masser af ting klistret på deres 

vægge.  

 

 

 

 

 

 

Næste gangs tur er CD og selvom selve 

bygningerne er meget ens bygget og 

næsten ser identiske ud udenpå, er de 

meget forskellige indeni. Det er en fed 

følelse at kunne se, når man går rundt 

på kollegiet. 

Gangene på kollegiet: AB 

Agnes, O4 
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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: Landets Puls 

1. april: Påskedag 

2. april: 2. påskeda 

8. april: Lyngby Loppetorv  

9. april: Dagen for Danmarks besættelse 

20-26. april: Forskningens Døgn 

21. april: KælderCaféens fødselsdagsfest! 

26. april: International mindedag for Tjernobylka-

tastrofen 

27. april: Store bededag + Copenhagen Dance Fe-

stival 

27-29. april: J-Popcon 

28-29. april: Københavns Sakura Festival 

Er du en af dem, der ofte tålmodigt venter på dit tog 

på eksempelvis Lyngby Station, mens du undrer dig 

over, hvor det egentlig bliver af? Med appen Landets 

Puls kan du nu komme din undren til livs (eller næsten 

da…). 

 

Sådan fungerer appen: Appen illustrerer alle de dan-

ske jernbanestrækninger og realtidsinformationer og –

placeringer for de forskellige togtyper, herunder S-tog, 

regionaltog, intercitytog og lokalbane. Når du klikker 

på det enkelte tog, kan du desuden se dets standse-

mønster, afgangs– og ankomsttidspunkt samt eventu-

elle forsinkelser. S-togene repræsenteres ved deres 

respektive linjes farve og bogstaver, regionaltog og 

lokalbane illustreres som grå eller grønne (kan kendes 

på ”PP” eller ”RE”, ”RA” og ”RX”) intercitytog kan ken-

des på røde IC-ikoner, mens lyntog kan kendes på gule 

ICL-ikoner. 

Også metrotog kan ses. 

Alt i alt: En ganske god og brugbar app, hvis man skal 

se, hvornår ens tog forventes at ankomme, hvis skær-

mene på stationerne er ude af drift, eller bare som en 

”nørdet” app. Dog kan kortet være stort og tage tid at 

opdatere, så husk at zoo-

me ind på dit område. 

Der findes også en app 

kaldet Byens Puls, der 

kun illustrerer S-togenes 

placering på deres re-

spektive linjer. Denne er 

nyttig, hvis det kun er S-

tog, der skal ses på. 

    

 -Frederik  H-2 

 

Gæt Sangene! 

1. ____________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6.        ___________________________ 

7. __________________________ 

 

Se svar nederst på s.  7 
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Indkaldelse til beboermøde 
1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Godkendelse af dagsorden: 

4) Øvrige meddelelser: 

5) Indkomne punkter: 

6) Evt. 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
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) Ansøgning om 10.000 kr. til motions-

rummet v. Niels Ulrich Matthiessen T-54 

Til AFSTEMNING: 

Nybrogård Motionsklub vil gerne ansøge 

om 10.000 kr., da meget udstyr enten er 

ødelagt eller helt mangler. På nuværende 

tidspunkt har klubben 1960,75 kr. tilbage af 

rådighedsbeløbet som langt fra kommer til 

at række resten af året. 

Motionsklubben er en af de mest aktive 

klubber og der et stort behov for nyt ud-

styr, da det bliver slidt hurtigt. Derudover 

er der, inde på klubbens Facebookgruppe, 

en lang liste af nyt udstyr der ønskes af 

klubbens medlemmer, som der på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er penge nok til. 

 

I bilaget ses en liste over nogle af disse ting 

og hvorfor det er nødvendigt have få yder-

ligere økonomisk hjælp. 

Som det ses i bilaget er der et punkt på 

2.900 kr. der hedder ”Diverse” som skal 

dække over alle de uforudsete udgifter, da 

ting går i stykker, skal erstattes eller vi får 

stjålet noget. Derudover opstår der hele 

tiden nye behov for udstyr og da der næ-

sten er brugt hele det nuværende rådig-

hedsbeløb ville der konstant skulle laves 

ansøgninger om penge som ville være me-

get tidskrævende. 

B) Kunstklub søger penge om renovering 

v. Maja J-16 

Til AFSTEMNING: 

Kunstklubben søger om penge til renove-

ring af loft og gulv. 

Der er blevet bedt om prisoverslag fra Lars 

Kaj.  

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer. 

10) Evt. 

11) Ny mødedato; Mandag den 7. Maj 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > Be-

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  


