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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 blev det maj og dermed får du NybroTidendes næstsid-

ste nummer, inden redaktionen går på sommerferie. 

For manges vedkommende her på kollegiet begynder  eksa-

mensperioden, og derfor er det vigtigt at der udvises hen-

syn til beboere, der er ramt af eksamenslæsning. 

I dette nummer  af NybroTidende har vi skrevet  artikler 

omkring de helligdage, som maj byder på.  Vi har også skre-

vet en artikel omkring, hvad man med fordel kan lave i pau-

serne undervejs i eksamenslæsningen, og Frederik har skre-

vet sin første del af sin fortælling om at være studerende i 

Karlsruhe i Tyskland.  

 

  

 

 

 

Sekretariatet søger medar-

bejdere, s. 4 

   

 

 

 

 

På udveksling I Tyskland, s.  11 

 

 

Kunstklubben søger penge om renovering 

v. Maja J-16 

”Kunstklubben søger om penge til renove-

ring af loft og gulv. Der er blevet bedt om 

prisoverslag fra Lars Kaj.” Det blev forklaret 

at gulv og loft i kunstklubben er i dårlig 

stand med hhv. løs isolering i loftet samt 

revner i betongulvet hvorfra vand/fugt siver 

op. Maja havde talt med Lars Kaj omkring et 

prisoverslag for udbedring af dette, men 

dette overslag lå ikke klar på mødet. John 

Kaas ville tage sagen videre hurtigst muligt, 

så kunstklubben igen kan komme i god 

stand. Det blev diskuteret hvorvidt beslut-

ning om, samt finansiering af, sådanne ud-

bedringer af bygningerne generelt bør ligge 

i regi af driften og ikke af kollegianerforenin-

gen. Beboerrepræsentanterne i bestyrelsen 

havde forud for beboerrådsmødet gået en 

statusrunde i kollegiets kældre, og vil tage 

spørgsmålet med videre til næste bestyrel-

sesmøde.  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 8. maj 2018 

kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

Eksamenspauser s. 5 

Forsommeren og eksamenerne står for døren 
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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, P16   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, O4 

  Næstformand: Kasper, P16 

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

    Sekretær: Agnes O4 

H og L:      Steffen, L6   Beboerrådsrepræsentant: Er det dig? 

  Suppleant: Emma, R64 

M, O og S: Frederik, O3  Kasser: Kasper, P16 

        

  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 

Kristi Himmelfartsdag og Pinse 

Kristi Himmelfartsdag er den dag, Jesus 
Kristus ifølge Biblen fór til himmels. 
Dette bliver fejret på den 40. dag efter 
påske, 10 dage før pinse. 

Pinse er kirkens 3. store fest som af-
slutter de 7 uger af glædestid der fal-
der efter påsken. Pinsefesten har også 
rødder helt tilbage i det Gamle Testa-
mente, hvor det blev set som en takke-
fest for en god kornhøst.  

Pinsens store fest er i kristendommen 
en fejring af Helligåndens komme samt 
kirkens grundlæggelse, da der ifølge 
beretningen i Apostlenes Gerninger, 
skete dét, at Helligånden fik de jødiske 
apostle til at tale alle sprog, således at 
de kunne udbrede den kristne tro. 
Denne episode kaldes pinseunderet.  

I Tirsted Kirke på Lolland kan man fin-

de denne fremstilling af pinsens under. 
I skikkelse af en hvid due svæver Hel-
ligånden over hovederne på Jomfru 
Maria, og hans tolv apostle. Disse kalk-
malerier dateres tilbage til ca. 1400-
1425.  

 

(billede er fra: denstoredanske.dk) 
 

I de fleste folkekirkers gudstjenester 
knyttes pinsens religiøse betydning 
sammen med naturens opvågnen og 
lysets komme i forårstiden. 
Fisken blev den tidligste kirkes kende-
tegn. Det græske ord for fisk danner 

nemlig forbogstaverne for Jesus Kristus 
Guds søn, Frelser. Det fortælles, at de 
første kristne under de romerske kej-
seres forfølgelser tegnede fiskesymbo-
let på de huse, hvor de mødtes til 
gudstjeneste om søndagen. Det gør 
den tidligste kirkes tegn, fisken, til en 
oplagt spise netop i pinsen. 
At spise fisk netop til pinse er dog en 
ny dansk tradition. I 1999 gik daværen-
de biskop over Roskilde Stift, Jan Lind-
hardt sammen med Foreningen Fiske-
branchen, om at markedsføre fisken 
som danskernes pinsespise. 

Han pegede på risikoen for, at pinsen 
blev madløs og glemt, mens alle andre 
højtider har deres madtraditioner: Vi 
spiser fastelavnsboller til fastelavn, 
lam til påske og varme hveder til Store 
bededag. 
 

Agnes, o-4 

 The Mad Hatter – Bubble Tea Emporium 

 

Kender du til Bubble tea? Hvis ikke, kan du komme til det, ved at læse med 

her! 

Den originale Bubble tea består basalt set af en sødet te (oftest kold) med 

en valgfri smag (med eller uden mælk). Heri kan man vælge at få tilføjet 

popping boba (små kugler fremstillet af sukker og frugtjuice i forskellig 

smag, som ’popper’ i munden) eller tapioca (en form for søde geléperler). 

Man vælger altså både te-type (assam, oolong eller jasmin), smag og perler 

og kan dermed skabe sin egen unikke drik. 

Idéen stammer oprindeligt fra Taiwan omkring 1980’erne, og er siden ble-

vet udbredt til hele verden. I København ligger 3 forskellige bubble tea 

shops.  

Én af disse ligger på 

Sankt Hans Torv 3, og 

er en lille hyggelig 

Alice i Eventyrland-

inspireret forretning: 

The Mad Hatter. 

 

Se mere på: 

themadhatter.dk 
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Side 4 

 

Tip-en-13’er - Sekretariatet-special 
1. Hvor lang opsigelse har du på dit leje-

mål beregnet til den 1. I en måned? 

1. 4 uger 

X. 6 uger 

2. 12 uger 

 

2. Hvornår har sekretariatet åbent: 

1. Mandag og torsdag kl. 20-21 

X. tirsdag kl.19-20 og torsdag kl.20-21 

2. mandag kl. 19-20 og torsdag kl. 20-21 

 

3. Hvor ofte får man studiekontrol under 

normale omstændigheder? 

1. Hver 6. Måned 

X. En gang om året 

2. En gang hvert andet år 

 

4. Hvor længe må man fremleje sit værel-

se uden særlig tilladelse? 

1. 6 måneder 

X. 9 måneder 

2. 12 måneder 

 

5. Hvad er den hyppigste fejl som sekreta-

riatet oplever på en afleveret studiekon-

trol? 

1. Ændret forventet slutdato ift. forrige 

studiekontrol 

X. Manglende krydser i feltet for eksamen 

2. Stempel og underskrift fra studiested 

6. Hvornår skal en fremlejekontrakt senest 

være godkendt? 

1. 2 måneder før perioden starter 

X. 1 måned før perioden starter 

2. 14 dage før perioden starter 

 

7. Hvordan flytter man internt på kollegi-

et: 

1. Kontakter sekretariatet, bliver skrevet på 

venteliste og afventer tilbud 

X. Kontakter Lars Kaj, bliver skrevet på ven-

teliste og afventer tilbud 

2. Skriver sit navn på ventelisten i vaskeriet 

og afventer tilbud 

 

8. Hvad bruger Sekretariatet mest tid på i 

deres arbejdstid? 

1. Intern flytning 

X. Fremleje 

2. Studiekontroller 

 

9. Hvor ligger sekretariatet? 

1. F kælderen 

X. T kælderen 

2. H kælderen 

 

10. Hvem har sidsteprioritet i forhold til at 

kunne flytte i lejlighed på kollegiet? 

1. Vennepar 

X. Familier 

2. Kærestepar 

11. Hvem har Sekretariatet kontakt med 

på daglig basis? 

1. Lars Kaj 

X. KAB 

2. Bestyrelsen 

 

12. Hvor mange medarbejdere er der i 

Sekretariatet? 

1. 4 medarbejdere 

X. 5 medarbejdere 

2. 6 medarbejdere 

 

13. Hvilken venteliste har længst vente-

tid? 

1. Intern-intern venteliste til lejligheder 

X. Intern venteliste til normale værelser 

2. Intern venteliste til store værelser  

 

 

Kan du svare rigtigt på alle 13 (eller på 

de fleste)? Så er du måske Sekretaria-

tets nye kollega! Hvis Sekretariatet er 

noget for dig, så skriv gerne en mail til  

sek@nybro.dk. 

 

 

(Se svar nederst på side 7) 
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Side 5 

Mange har i denne måned eksamensperio-

den over sig. Vi ved alle, at det er vigtigt ind 

imellem at give sig tid til et par pauser fra 

den intense læsning. Derfor har NybroTi-

dende her samlet 8 forskellige idéer til, 

hvad der kan gøre eksamensperioden lidt 

sjovere. God fornøjelse! 

1. Bevægelse  

Motion er kilden til overskud i pressede 

perioder. Men hvis man er træt af ensfor-

mige træningsmetoder og løbeture, vil det 

være oplagt at prøve noget nyt. Hvad med 

at stå på rulleskøjter? Eller øve sig i flikflak 

eller saltomortaler? Kajak eller roning er 

også oplagte muligheder, med faciliteterne 

til det lige rundt om hjørnet. 

 

2. Loppemarkeder  

I sommerperioden er loppemarkeder me-

get udbredt rundt omkring i hele landet. I 

Lyngby bliver der hver søndag sat et lille 

loppetorv op ved Kastanievej fra kl. 9-14. 

Og man kan flere weekender finde aktivite-

ter på Lyngby Torv ved Rådhuset i Lyngby. 

Se mere på ltk.dk. 

 

 

 

 

 

 

3. Picnic 

Man behøver ikke at bruge en hel dag på 

picnic. Man kan eventuelt bare tage froko-

sten, eftermiddagskaffen eller måske 

aftensmaden med ned til én af søerne 

(Lyngby Sø, Bagsværd Sø eller Furesøen). 

Hvis man ikke er til fugtige omgivelser eller 

myg, kan man også bare smutte over på 

den anden side af vejen ved Radiomarken.  

4. Planteskole  

På Bagsværdvej 194 ligger Aldershvile Plan-

teskole. Man kan altid finde nye eksotiske 

planter her. Hvorfor ikke gøre værelset 

mere indbydende med duft af sommer?  

 

 

 

 

5. Nye retter  

Med eksamensstress kan man hurtigt ende 

med  en masse pizza og færdigretter som 

måltid. Men pauserne kan jo også bruges 

på at lave noget lækker mad. Hvad med at 

prøve soufflé eller hjemmelavet is? Man 

kan også prøve nogle af opskrifterne fra 

ældre udgaver af NybroTidende. De findes 

på hjemmesiden Nybro.dk. De er for det 

meste altid i den sundere ende, og giver 

helt sikkert mere energi end Snack Pots og 

Instant Noodles. 

 

 

 

 

 

6. Glem ikke de huslige pligter  

At gøre rent og vaske tøj er kedelige opga-

ver, som nu engang bør udføres nu og da. 

Hvis værelset alligevel skulle gå hen og bli-

ve overfyldt med pizzabakker og skrald fra 

færdigretterne, kan arbejdsmiljøet blive 

påvirket i en negativ retning. Derudover er 

regelmæssig udluftning af værelset vigtigt! 

For at gøre rengøringen mere overkomme-

lig kan man skrue op for sine yndlingssange 

imens - men husk at vise hensyn til naboer-

ne! 

7. Bibliografen  

På Bagsværd Hovedgade 116 ligger det 

anderledes koncept Bibliografen, der (som 

det ligger i ordet) er en blanding mellem en 

biograf og et bibliotek. Hvis man er træt af 

de samme kedelige omgivelser (eller man 

bare ikke kan tage sig sammen til at få ryd-

det op), kan man sætte sig derned og læse 

op. Og så kan man jo som pause lige gå ind 

og se en film… 

 

8. Happenings  

Hvis du ikke har fået idéer nok til hvordan 

man kan få studierne en smule på afstand, 

kan appen Happenings hjælpe. Her har 

man mulighed for at finde alle former for 

arrangementer i nærheden, hvad enten 

man vil er interesseret i koncerter, stand-

up, foredrag, m.v. 

 

 

Pauser fra presset! 

-Clara, K-55 
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Side 6 

1) Fremmødte: Steffen L06, Maja J16, Fre-

derik N29, Frederik O3, Niels T54, Rasmus 

A38, Keegan O2, Kasper P16, Frederik T45, 

Nikolaj M51, Adrian C24, John Kaas 

(varmemesterassistent), William S24  

 

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

dansk 

 

3) Antal stemmeberettigede: 9 

 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt  

 

5) Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

 

6) Økonomi: 

Kasseren Kasper P16 orienterede om at der 

står 36.818,71 kroner på foreningskontoen. 

Det lave beløb skyldes et større udeståen-

de med KAB omkring overførsler af penge 

for køkkenkasserne, kontingent til kollegia-

nerforeningen samt betalingen for inter-

net. Disse overførsler har manglet siden 

årsskiftet på grund af systemskiftet i KAB, 

og kasseren på kollegiet er først i marts 

blevet opmærksom på problemet. Der er 

fra KAB lovet at pengene bliver overført 

meget snart.  

 

7) Øvrige meddelelser  

Fra Netgruppen (William S24 og Frederik 

T45): 

Der var på sidste beboerrådsmøde nogle 

spørgsmål omkring internettet på kollegiet 

og fremtidig WiFi-dækning, opgraderings-

planer mv. Netgruppen var derfor indbudt 

til dagens møde for at give en status på 

deres arbejde: 

- Netgruppen arbejder på at forbedre dæk-

ningen af kollegiets WiFi, ved at opsætte 

flere access-points. I det nuværende sy-

stem er der tre access-points pr. blok, 

mens der efter en opgradering forventes 5-

6 access-points pr. blok. Det nye udstyr til 

en sådan opgradering forventes at kunne 

dække behovet i lang tid fremover. Ved en 

opgradering af kollegiets WiFi vil man sam-

tidig håndhæve restriktionerne omkring 

kanalvalg mv. på private routers, for at 

skabe færre interferensproblemer og der-

med bedre dækning af kollegiets WiFi.  

- Man har fra Netgruppens side afventet 

driftserfaringer fra det nyopførte Hempel 

Kollegiet ved DTU, disse er nu kommet og 

er meget positive. I næste uge får man en 

repræsentant fra K-Net ud på kollegiet for 

at foretage opmålinger til hjælp for at finde 

en optimal placering af access-points i blok-

kene.  

- Der er mulighed for at opgradere kollegi-

ets internetforbindelse fra de nuværende 

1Gbit/s til 10GBit/s – omkostningerne til 

dette vil være i form af enkeltstående inve-

steringer i udstyr, idet afgifterne til K-Net 

ikke vil stige med den større forbindelse. 

Alt afhængigt af valg af det specifikke sy-

stem (især beslutning om hvorvidt man 

skal opgradere forbindelsen eller ej) for-

ventes udgifterne til denne forbedring af 

WiFi-dækningen og evt. opgradering af 

forbindelsen, at ligge på omkring 100.000 

til 250.000 – midler som allerede findes på 

Netgruppens opsparing.  

Der blev fra beboerrådet især lagt vægt på 

vigtigheden af at prioritere en god inter-

netdækning af kollegiets fælleskøkkener i 

forbindelse med en opgradering.  

 

Fra Bestyrelsen, v. Rasmus A38: 

- Beboermødet med forelæggelse af kolle-

giets driftsbudget for næste regnskabsår 

var planlagt til afholdelse i dag, men er 

flyttet til næste måned idet det kommende 

driftsbudget endnu er under udarbejdelse 

hos KAB og derfor endnu ikke foreligger. Så 

snart budgettet er klar rundsendes dette til 

alle beboere, og man er derefter velkom-

men til at sende konkrete spørgsmål til 

budgettet til beboerrepræsentanterne i 

bestyrelsen på mai 

(bestyrelsen@nybro.dk). Vi vil så tage 

spørgsmålene med til bestyrelsens budget-

møde i slut-april, og komme med konkrete 

svar i forbindelse med forelæggelsen af 

budgettet på beboermødet tirsdag d. 8. 

maj 2018.  

- Bestyrelsen har fået oversat kollegiets 

ordensreglement til engelsk til gavn for 

vores internationale beboere – den engel-

ske version er tilgængelig på nybro.dk.  

 

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. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i slutnin-

gen af april (altså før næste beboerrådsmø-

de), men dagsorden for mødet foreligger 

endnu ikke. 

 

9) Indkommende punkter  

A) Ansøgning om 10.000 kr. til motions-

rummet, v. Niels T54 

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 udstyr, 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 nuværende 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 bila-

get er der et punkt på 2.900 kr. der hedder 

”Diverse” som skal dække over alle de ufor-

udsete udgifter, da ting går i stykker, skal 

erstattes eller vi får stjålet noget. Derud-

over opstår der hele tiden nye behov for 

udstyr og da der næsten er brugt hele det 

nuværende rådighedsbeløb ville der kon-

stant skulle laves ansøgninger om penge 

som ville være meget tidskrævende.”  

Referat af beboerrådsmøde 
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Side 7 

Der blev talt lidt omkring nødvendigheden 

af alle anskaffelserne, og det blev fra Niels’ 

side påpeget at især udskiftning af diverse 

greb til maskiner samt anden vedligehold 

er yderst vigtigt af hensyn til personsikker-

heden i motionsrummet – der har tidligere 

været brugere af rummet som har været 

en tur omkring hospitalet som følge af bri-

ster i træningsudstyret . 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 7 

for, 1 imod, 1 blank.  

Niels kunne yderligere oplyse at der er pro-

blemer med motionsklubbens løbebånd 

som efter blot et år er gået i stykker. Da 

løbebåndet blev indkøbt fra nyt og kun er 

godt et år gammelt, er det en garantisag – 

der vil derfor komme en tekniker ud for at 

udbedre fejlen uden omkostninger for mo-

tionsklubben. 

 

B) Kunstklubben søger penge om renove-

ring 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.”  

Det blev forklaret at gulv og loft i kunst-

klubben er i dårlig stand med hhv. løs isole-

ring i loftet samt revner i betongulvet hvor-

fra vand/fugt siver op. Maja havde talt med 

Lars Kaj omkring et prisoverslag for udbed-

ring af dette, men dette overslag lå ikke 

klar på mødet. John Kaas ville tage sagen 

videre hurtigst muligt, så kunstklubben 

igen kan komme i god stand.  

Det blev diskuteret hvorvidt beslutning om, 

samt finansiering af, sådanne udbedringer 

af bygningerne generelt bør ligge i regi af 

driften og ikke af kollegianerforeningen. 

Beboerrepræsentanterne i bestyrelsen 

havde forud for beboerrådsmødet gået en 

statusrunde i kollegiets kældre, og vil tage 

spørgsmålet med videre til næste bestyrel-

sesmøde.  

Forslaget frafaldt og der blev derfor ikke 

foretaget afstemning.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer: 

Der skete ingen indmeldelser eller udmel-

delser af beboerrådet på mødet. 

 

11) Evt. 

- Beboerrådsformanden Keegan foreslog at 

penge afsat på beboerrådsmøderne til spe-

cifikke projekter, skal bruges inden for en 

overskuelig fremtid. Dette af hensyn til at 

sikre at de bevilligede projekter rent faktisk 

gennemføres inden for rimelig tid, samt for 

at sikre at beboerrådet ikke afsætter midler 

til projekter som ikke gennem længere tid, 

eller potentielt aldrig, bliver effektueret. 

For nuværende er der intet officielt udløb 

på beboerrådets finansiering af diverse 

projekter. Det blev nævnt at det for klub-

berne er rigtig praktisk med et mindre rå-

dighedsbeløb som er afsat gennem hele 

året, således at klubformændene akut kan 

erstatte defekt materiel mv. Derimod gav 

det for beboerrådet god mening at konkre-

te projekter gennemføres i rimelig tid efter 

vedtagelsen af disse.  

Beboerrådet besluttede at penge til kon-

krete projekter bevilliget af beboerrådet, 

for fremtiden skal bruges inden for tre 

måneder efter bevilling. Sker dette ikke, 

og dukker initiativtageren til projektet 

ikke op på beboerrådsmødet tre måneder 

efter og søger om udsættelse – da frafal-

der projektet og beboerrådets finansiering 

af dette. Penge søgt som rådighedsbeløb 

er fritaget for denne tremåneders foræl-

delsesfrist.  

Det blev yderligere foreslået at det kunne 

være en god idé at kollegiets klubber – som 

for nuværende har et årligt rådighedsbeløb 

der automatisk fornyes hvert år – i stedet 

hvert år skal stille forslag på et beboerråds-

møde omkring bevilling af et rådighedsbe-

løb for det kommende år. Dette vil sikre 

beboerrådet en bedre føling med kollegiets 

klubber som beboerrådet finansierer, idet 

klubformændene, for at opnå midler til 

klubben, mindst en gang hvert år er til ste-

de i beboerrådet. Samtidig kan klubfor-

mændene da give en status på klubbens 

virke, medlemsantal, medlemsaktivitet mv. 

Der blev dog ikke på mødet truffet nogen 

beslutning om dette.  

- Det blev på sidste beboerrådsmøde be-

sluttet at udbyde oversættelsen af den nye 

velkomstfolder fra dansk til engelsk som et 

lønnet projekt. Nikolaj M51 blev ansat til 

dette projekt, og en lønramme på 9 timer 

blev fastsat efter vurdering fra oversætte-

ren af NybroTidende. Efter en nærmere 

gennemgang velkomstfolderen stod det for 

Nikolaj klart at det reelle tidsforbrug i for-

bindelse med oversættelsesarbejdet er 

større, hvorfor han bad om at lønrammen 

øges til 14 timer (hvilket svarer til over-

sættelse af ca. 2.000 ord i timen).  

Det blev med stemmerne 7 for, 1 imod, 1 

blank, vedtaget at øge lønrammen for 

oversættelsesprojektet til 14 timer.  

12) Ny mødedato: 

På grund af grundlovsdag tirsdag d. 5. juni 

2018 blev ugedagene for møderne i maj og 

juni byttet rundt. Næste møde finder såle-

des sted tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19.00 – 

og mødet i juni finder sted mandag d. 4. 

juni 2018 klokken 19:00.  

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

1: X, 2: 2, 3: X, 4: 1, 5: 1, 6: X, 7: 1, 8: 2, 9: 2, 10: 1, 11: X, 12: 1, 13: 2 

http://www.nybro.dk
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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: 

A) Forelæggelse af kollegiets driftsbudget 

for næste regnskabsår - v. Bestyrelsen 

Kollegiets driftsbudget for næste regn-

skabsår (fra 1. august 2018 til 31. juli 2019)

forelægges Beboermødet til orientering. 

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: Flytning af beboerlisten på nybro.dk 

bag beboerlogin (V) - v. Rasmus Simling 

Kristensen 

Beboerlisten på hjemmesiden har indtil nu 

ligget offentligt tilgængeligt på nybro.dk 

(email-adresserne kan dog kun ses hvis 

man forbinder til nybro.dk fra kollegiet). 

Det foreslåes med dette forslag at beboerli-

sten bevares men flyttes ind bag beboerlo-

gin, således at den fremadrettet kun er 

tilgængelig internt for kollegiets beboere. 

Man kan grundlæggende argumentere for 

at det ikke vedkommer udefrakommende 

hvem der bor på hvilke værelser på kollegi-

et, men samtidig er det for køkkenerne 

meget brugbart at kunne følge med i ind- 

og udflytninger mv. Siden KAB skiftede sy-

stem i starten af året, har beboerlisten ikke 

været opdateret – men Netgruppen samar-

bejder med KAB omkring at få det til igen 

at køre automatisk. Yderligere kan det 

nævnes at der fra d. 25. maj 2018 træder 

en ny EU-persondataforordning i kraft, som 

blandt andet omhandler adresser, email-

adresser mv. Hvordan denne påvirker kol-

legiet vides endnu ikke (vi har fået en af 

KABs jurister til at se på det), men det er 

muligt at vi på grund af denne nye forord-

ning bliver tvunget til at fjerne beboerlisten 

fra den offentligt hjemmeside, uanset ud-

faldet af afstemningen om dette forslag. 

B: Ændring af regler for rådighedsbeløb 

for klubber under NYK (V) - v. Rasmus Sim-

ling Kristensen 

Alle kollegiets klubber under kollegianer-

foreningen NYK (så som Kanolauget, Moti-

onsklubben, Haveforeningen mfl.) har hidtil 

haft et årligt rådighedsbeløb til indkøb af 

udstyr mv. 

Rådighedsbeløbet er for de flestes klubbers 

vedkommende bevilliget for en del år si-

den, og er siden da automatisk blevet for-

nyet hvert år. Denne procedure har nogle 

ulemper; dels afsætter beboerrådet hvert 

år penge til dækning af rådighedsbeløb til 

klubber som ingen aktivitet har, dels har 

beboerrådet på denne måde meget lille 

føling med hvordan det går i de forskellige 

klubber, og dels ændrer størrelserne på de 

forskellige klubbers rådighedsbeløb sig ikke 

på trods af eventuelleændringer i aktivitet 

og medlemsantal i den enkelte klub. Det 

foreslåes derfor at ændre reglerne for rå-

dighedsbeløb for klubberne, således at de 

fremadrettet ikke fornyes automatisk. I 

stedet skal formændene for klubberne år-

ligt sørge for at søge et rådighedsbeløb 

bevilliget af beboerrådet – dette rådigheds-

beløb følger regnskabsåret for NYK (og re-

sten af kollegiet) hvilket løber 1. august – 

31. juli, og rådighedsbeløbene falder derfor 

ikke ind under den tremåneders forældel-

sesfrist for konkrete projekter vedtaget på 

sidste møde. På denne måde ’ser’ beboer-

rådet mindst en gang årligt formændene 

for de forskellige klubber (såfremt de vil 

søge rådighedsbeløb), og kan ved denne 

lejlighed få en status på aktivitet mv. i de 

enkelte klubber. Samtidig sikrer man at 

beboerrådet ikke allokerer penge til klub-

ber som ingen aktivitet har, og at beboer-

rådet kan tilpasse rådighedsbeløbenes 

størrelser i forhold til de enkelte klubbers 

behov, aktivitet og medlemsantal. 

Formålet med dette forslag er altså ikke at 

tage penge fra klubberne eller at genere 

formændene, men i stedet at give beboer-

rådet bedre mulighed for at rette midler 

derhen hvor de gør mest gavn (så der ikke 

allokeres rådighedsbeløb årligt, som aldrig 

røres). Det foreslåes at reglerne træder i 

kraft med begyndelse af det nye regnskabs-

år 1. august 2018. Denne dato annulleres 

alle klubbers tidligere rådighedsbeløb 

(allerede foretagne indkøb før denne dato 

kan naturligvis refunderes). For at have 

adgang til et rådighedsbeløb efter denne 

dato, kræver det altså at de respektive 
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klubformænd søger og får bevilliget et rå-

dighedsbeløb efter de nye regler (f.eks. på 

næste møde i start-juni, eller ved først mø-

de i efteråret i start-september). Klubfor-

mændene skal naturligvis informeres om 

dette nu, så de er opmærksomme på æn-

dringen og har mulighed for at søge om et 

rådighedsbeløb efter de nye regler. 

C: Afholdelse af cykeloprydning i efteråret 

2018 (V) - v. Rasmus Simling Kristensen 

Det ønskes at der i lighed med de foregå-

ende år, arrangeres og gennemføres en 

cykeloprydning på Kollegiet – således at 

efterladte og hensatte ejerløse cykler i cy-

kelstativerne og cykelskurene fjernes, og 

giver bedre plads til de resterende cykler. 

Det vil være passende at gennemføre den-

ne cykeloprydning i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober, og da der skal 

varsles tre måneder før skal det igang-

sættes nu før sommerferien. Det foreslås 

derfor at udbyde arbejdet med 

at arrangere og afholde cykeloprydningen 

som et lønnet projekt for en eller to beboe-

re, med en lønramme på totalt 20 timer til 

planlægning, varsling og afholdelse af cy-

keloprydningen (dette inkluderer bla. post-

kasseuddeling af strips og varslingsbreve, 

produktion, ophæng og nedtagning af pla-

kater, kommunikation med beboerne og 

politiet samt gennemførslen af selve opryd-

ningen). I 2017 lå det samlede timetal på 

16,75 timer. På grund af den lange tidshori-

sont arbejdstimerne er spredt ud over, 

ønskes det at bevillingen af løn til dette 

projekt friholdes fra det vanlige forældel-

seskrav på tre måneder, som besluttet på 

sidste beboerrådsmøde. 

D: Ansættelse af en eller to beboere til 

cykeloprydning 2018 (V) - v. Rasmus Sim-

ling Kristensen 

Der søges en eller to beboere til at stå for 

at arrangere og afholde cykeloprydningen i 

slutningen af 

september eller starten af oktober 2018. 

Opgaven består bla. i varsling af beboerne 

per mail og ved husstandsomdeling af var-

selsbreve og strips, produktion, ophæng-

ning og nedtagning af plakater, kommuni-

kation med politiet og beboerne samt selve 

gennemførslen af cykeloprydningen.  

Projektet udbydes som lønnet projekt og 

aflønnes efter det reelle timetal brugt, dog 

med en maksimal total lønramme på 20 

timer i alt. (Punktet frafalder såfremt punkt 

C ovenfor ikke vedtages). 

E: Forplejning ved cykeloprydning 2018 (V) 

– v. Rasmus Simling Kristensen 

Cykeloprydningen i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober afholdes med 

hjælp fra frivillige kollegianere som møder 

op og hjælper til på dagen. Som tak for 

hjælpen har beboerrådet de tidligere år 

dækket forplejning efter arbejdet, i form af 

pizza og sodavand til de fremmødte. 

Beløbet der søges afhænger således af an-

tallet af fremmødte – ved cykeloprydnin-

gen i 2017 lød denne omkostning på 1.115 

kroner. På grund af den lange tidshorisont 

indtil udgiften afholdes, ønskes det at den-

ne bevilling friholdes fra det vanlige foræl-

delseskrav på tre måneder, som besluttet 

på sidste beboerrådsmøde. (Punktet frafal-

der såfremt punkt C ovenfor ikke vedta-

ges). 

F: Indmeldelse som ny formand af Film-

klubben. V. Steffen Sean Klausen L-06 

Siden det fremstår at Filmklubben i øjeblik-

ket står uden en formand, ønsker jeg at 

melde mig som ny formand for klubben. 

G: Kano og kajak klubben søger om 

23.000. v. Ask Hansen 

Til indkøb af kajakker og reparationer. 

Ny i køb er ca. 14000 kr. og reparationer er 

9.000 kr. 

Reparationer er div. Glasfiber forstærknin-

ger, samt sæder mv.  Det er blevet nødven-

digt at udskifte nogle af vore ældre kajak-

ker ”De Gule og Grønne”; efter som de er 

sødygtige, mangler fæstenet for sæder 

mv.  

Vi er så heldige at have fået et godt tilbud 

for nogle kajakker til 3200 pr stk.  

Der udover mangler en del af kanoerne nye 

låse og wire. 

Låsene koster 320 kr pr. stk. og mangler vi 

6 stk af. Samt 6 stk wire. til 80 kr pr. stk. 

Der udover mangler vi også nogle padler.  

H: Oprettelse af parkerings zone for Dele-

bilordninger. V. Ask Hansen 

På en del uddannelse institutioner er der 

oprettet parkerings zoner for forskellige 

Delebilordninger som f.eks. Green mobi-

lety, og drive now.  

Derfor tænkte jeg at det ville være en fan-

tastisk ide at på rette en parkerings zone på 

et område af kollegiet parkeringspladser. 

Så man kunne lave en samkørsel f.eks. fra 

DTU, KU, samt Ikea og afslutte turen på 

kollegiet. 

Tænker at parkerings zonerene skal være 

ved AB og foran Vaskeriet for synlighedens 

skyld.  

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. 

Løsning på Brain Gym s. 13: 1.Bruxelles, 2. Athen, 3.Dublin, 4.Berlin, 5.Amsterdam, 6.Lissabon, 7. London, 8.Madrid 
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Sekretariatets kælderrum i GH-kælderen 

har mange funktioner, dels til møder, der 

afvikles, men også til de forskellige grup-

per, der benytter rummet til forskellige 

aktiviteter. Denne artikel giver et overblik 

over, hvem alle disse grupper er. 

 

 

1. Sekretariatet 

Naturligt nok arbejder Sekretariatet i kæl-

derrummet. Dette behandler studiekon-

troller, dispensationsansøgninger, interne 

ventelister til værelser og lejligheder, opsi-

gelse af lejemål samt fremleje. 

 

Man kan henvende sig til Sekretariatet i 

deres åbningstider, som er følgende: 

- Mandag kl. 19.00-20.00 

- Torsdag kl. 20.00-21.00 

 

Dog har Sekretariatet ikke åbent i disse 

tidsrum, hvis de falder sammen med bebo-

errådsmøder og helligdage. 

Sekretariatet vil også meget gerne høre 

fra nye potentielle kollegaer, så hvis du 

brænder for sådanne opgaver som be-

skrevet ovenfor, så skriv gerne en mail til 

sek@nybro.dk. 

 

2. Klagenævnet 

Klagenævnet behandler klager, der indgi-

ves i tilfælde af eventuelle overtrædelser 

af kollegiets husorden og reglement. Disse 

klager behandles i Klagenævnets kontor-

tid, som er følgende: 

- Tirsdag kl. 19.30-20.30 

 

3. Netgruppen 

Netgruppen sørger for vedligeholdelse af 

serverne på kollegiet samt andre interne 

setups, og har kontortid i følgende tids-

rum: 

- Mandag kl. 20.00-21.00 

 

4. Råd 

Sekretariatets kælder benyttes også 

(medmindre andet er angivet) som møde-

rum, når der afholdes beboermøder, be-

boerrådsmøder og bestyrelsesmøder. Hvis 

møderne overlapper den øvrige gruppers 

kontortid, bortfalder disse kontortider på 

den pågældende dag. Datoerne og tids-

punkter for beboerrådsmøde vil fremgå af 

mails med referater, der sendes ud, og af 

NybroTidende. 

 

5. NybroTidende 

Sidst, men ikke mindst, arbejder NybroTi-

dende også i sekretariatskælderen. Her 

har vi vores trykkeri, når avisen skal udgi-

ves, og vi bruger derfor kælderrummet på 

tidspunkter, hvor det ikke bruges til andre 

formål. Der er ikke faste tidspunkter, hvor 

vi benytter kælderrummet, så det kan vari-

ere meget. Vi tager ikke imod henvendel-

ser til avisen på disse tidspunkter, men 

henviser til vores mailadresse, som er  

tidende@nybro.dk. 

  Hvem arbejder i Sekretariatets kælder? 

      Ud med vasketøjet! 

SÅ er det endelig blevet en smule lunere i vejret (selvom man ikke altid kan regne med det). Men vi går da ud fra, at vejret ikke vil 

komme under frysepunktet igen foreløbig, og dermed er det fra nu af oplagt at hænge sit vasketøj udenfor til tørre. For hvem vil 

ikke gerne ligge i et sæt rent sengetøj duftende af forår?  

På alle tagterrasser hænger tørresnore, som man kan bruge. I nogle bygninger deles klemmer, mens man i andre bør have sine 

egne. Hvis man ikke gider at gå 'hele vejen derop', kan man anskaffe sit eget tørrestativ og stille det enten ude på altanen (hvis 

man bor på 1. sal) eller nede på fliserne ud for køkkenerne.  
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  På udveksling i Tyskland, del 1 

Dette er første del af min fortælling om at 

være på udveksling i Karlsruhe i Tyskland. 

Det første stykke tid har budt på admini-

strative opgaver, såsom at registrere mig 

som borger og åbne en tysk bankkonto. 

Ellers er det nu her i midten af april, hvor 

jeg skriver min artikel, at semestret star-

ter. 

Og nu tænker du sikkert: ”Starter forårsse-

mestret som regel ikke i februar?” 

Jo, det gør det som regel i Danmark, men 

sådan er det ikke på de fleste tyske univer-

siteter. Her starter sommersemestret i 

april og slutter i august, så det er med an-

dre ord to måneder forskudt i forhold til i 

Danmark. Vintersemestret starter i Tysk-

land i oktober og slutter i marts, så derfor 

er sommersemestret hernede nemmere at 

tage—det store minus ved det er så at 

sommerferien må undværes i år. 

 

Hvorfor Tyskland og Karlsruhe? 

Hvorfor har jeg så valgt at læse på Karlsru-

her Institut für Technologie (KIT), hvis det 

med semesterplanlægningen volder nogle 

kvaler? 

Den primære årsag er, at jeg generelt altid 

har været glad for Tyskland, at jeg taler 

sproget meget godt  og godt kunne tænke 

mig at få et semester ud af det i landet. 

Selv blev jeg i januar i år færdig som di-

plomingeniør i Trafik og Transport på DTU, 

og jeg er efterfølgende fortsat direkte på 

kandidatoverbygningen Transport og Logi-

stik. Mit store interesseområde på min 

uddannelse er jernbanetrafik, og da jernba-

nen er af en noget større målestok i Tysk-

land end herhjemme, fandt jeg et forholds-

vis stort kursusudbud inden for dette om-

råde i Karlsruhe—en by på 300.000 indbyg-

gere, hvoraf 40.000 er studerende på by-

ens højere læreanstalter. Så det er med 

andre ord en by, hvor der er meget liv, 

mange unge mennesker og et stort antal 

øl, der bliver langet over disken til tirsdags– 

og fredagsbarer. 

Starten på livet som studerende i Tyskland 

At finde en bolig i Karlsruhe er ikke nød-

vendigvis let pga. det høje antal studeren-

de. På forhånd skrev jeg mig op til de fleste 

kollegier hernede og oprettede ansøgnin-

ger om plads i diverse bofællesskaber (på 

tysk: Wohnheimgemeinschaften). Til gen-

gæld var jeg så heldig, at det tekniske uni-

versitet kunne booke kollegieværelser til 

enkelte studerende og jeg var så heldig at 

få et på kollegiet Europahaus.  

Den 13. marts flyttede jeg ind i dette værel-

se, som er ca. lige så stort som værelserne 

på Nybrogård, og mit værelse var i forvejen 

møbleret. Dog deler man udover køkken 

også bad og toilet med de øvrige på gan-

gen. 

Det næste skridt var at oprette mig som 

borger i Karlsruhe, som man har pligt til 

som ny studerende. Det foregår på den 

måde, at man udfylder en formular på 

nettet og henvender sig i et slags borger-

servicekontor (på tysk: Bürgerbüro) for at 

få en tid med en sagsbehandler. Dog skal 

man være opmærksom på, at meget af det 

administrative arbejde foregår på papir-

form, og en digital brevkasse lignende bor-

ger.dk ikke findes. Man skal også være op-

mærksom på, at der mange steder, hvor 

kreditkort ikke kan benyttes, så derfor er 

kontanter altid godt at have på lommen. 

Jeg skulle også oprette en tysk bankkonto, 

idet at Danmark ikke bruger euro som valu-

ta, og derfor kan boligselskabet ikke trække 

husleje fra min danske konto. Så jeg måtte 

oprette en tysk konto, og herved får man 

en masse papirer man skal skrive under på, 

og dernæst skal man gå i en filial for den 

ønskede bank og henvende sig med disse. 

Det skulle der sættes nogle dage af til. 

Ugen efter alt det administrative var der 

introduktionsuge kaldet O-Phase for alle de 

nye udvekslingsstuderende, herunder Eras-

mus+, som jeg er en del af. Man blev ind-

delt i grupper, så man lærte enkelte bedre 

at kende, og der foregik mange sjove arran-

gementer, herunder en del fester og pub-

crawls rundt omkring i byen. Ugen bød dog 

også på mange ture i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afslutningen på ugen foregik ved en 

”International Dinner”. Her skulle vi kreere 

en ret fra vores eget hjemlands køkken, jeg 

serverede en gang frikadeller og kartoffel-

salat. Jeg er i øvrigt også den eneste dan-

sker blandt de udvekslingsstuderende. 

 

Hvad skal  der ske nu? 

Mandag den 16. april starter forelæsnin-

gerne, og jeg har skullet derfor planlægge, 

hvilke jeg gerne ville følge. Jeg ser derfor 

meget frem til, at selve studierne begyn-

der, men ellers planlægger jeg også at tage 

på nogle andre ture til eksempelvis Stras-

bourg og Basel. Jeg vil derfor i næste num-

mer af NybroTidende skrive lidt om, hvor-

dan semestret forløber. 

Bis dann!   

    Frederik, H2 
Kollegiet Europahaus Schloss Karlsruhe 
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(billede: newyorkerbyheart.com). 
 
Filetbagt pinsefisk (4 pers.):  
Ingredienser: 

- 600-800 g. fisk i filet 
- 1/2 tsk. Groft salt 
- Peber fra kværn 
- 15 g. smør (1 spsk.) 

 
Fremgangsmåde: 
Krydr fisken med salt og peber. Læg 
fiskefileterne taglagt på bagepapir, så 
de bliver lige tykke. Har fisken skind, 
skal det vende opad. Bag fisken midt i 
ovnen ved 200 °C 5-10 min. Afhængig 
af tykkelse. Fisken ændrer konsistens 
og bliver fast, farven bliver hvidere. 
Skindet kan løftes eller trækkes af, når 
fisken er bagt. 
 
Tilbehør: f.eks. Salater, kartofler, kogte 
grøntsager og evt. Hollandaisesovs. 
 
Hjemmelavet burger (4 pers.):  

- Burgerboller 
- Skiveskåret ost 
- 600-800 g. hakket oksekød 
- Syltede agurker og/eller frisk 
agurk 
- Salatblade (f.eks. Romaine) 
- Tomater 
- 2 løg 
- 2 spsk. smør 
- Salt, peber, sukker og krydderier 
efter egen smag 

- Ketchup, mayo, sennep eller hvad 
end præference. 

 
Fremgangsmåde: 
Skær alle grøntsager i skiver. Smelt 
smør på en pande ved mellem varme 
og steg løgringene med et knsp. sukker 
samt lidt salt og peber. 
Form kødet til bolde, varm en pande 
med lidt fedtstof hvor du presser kø-
det fladt på panden med en palet. Det 
er vigtigt at bøfferne bliver så flade 
som mulig, for at burgeren ikke bliver 
for høj når samlet. Krydrer med salt og 
peber (og andre krydderier til smag, 
f.eks. barbecue) på begge sider. Når du 
har flippet bøfferne, lægges en skive 
ost på indtil at bøfferne er stegt fær-
dig. 
Rist bollerne inde i en ovn på 180 °C i 
ca. 2-5 min. eller på en brødrister. 
Bøfferne kan også holdes varme inde i 
ovnen samtidig med. 
Saml burgeren efter egen præference. 

Cheesecake: 
Ingredienser: 

- 75 g. smør 
- 150 g. fuldkornskiks  

Fyld: 
- 3-4 blade husblas 
- 1 stang vanilje 
- 200 g. flødeost 
- 2 pasteuriserede æggeblommer 
- 2 dl. Cremefraiche 

- 1/2 citron 
- 2 pasteuriserede æggehvider 
- 1 dl. Flormelis (50 g.) 

Gelé:  
- 2 1/2 dl. Saft (solbær eller kirse-
bær 
- 4 blade husblas 

 
Fremgangsmåde: 
Smelt smørret. Smuldr kiksene og 
bland dem med smørret. Hældes i bun-
den af en springform og trykkes let 
sammen. 
Sæt husblas i blød i koldt vand i ca. 5 
min. Flæk vaniljestangen og skrab kor-
nene ud (eller brug vaniljesukker) og 
bland det sammen med flødeost, æg-
geblommer, cremefraiche og fintrevet 
skal af citron. Tag husblassen op af 
vandet og lad lidt vand hænge ved. 
Kom det i en lille skål og tilsæt 2 spsk. 
Citronsaft. Smelt blandingen i vand-
bad, eller i mikrobølgeovn ved 600 
watt i 30-45 sek. Hæld under omrøring 
den lunkne blanding i en tynd stråle 
ned i ostemassen. Pisk æggehviderne 
stive og vend forsigtigt flormelis i, 
blandes i ostemassen og hældes i 
springformen. Sættes i køleskab nogle 
timer, gerne et døgn, til det er stivnet. 
Sæt husblas i blød i koldt vand i ca. 5 
min. Tag husblassen op af vandet og 
lad lidt vand hænge ved. Kom det i en 
skål, tilsæt 1/2 dl. saft. Smelt saft og 
husblas i vandbad nogle min. eller i 
mikrobølgeovn ved 600 watt i 30-45 
sek. Hæld under omrøring den lunkne 
blanding i resten af saften. Hæld gelé-
en over kagen når det begynder at stiv-
ne. Sæt kagen i køleskab og lad geléen 
stivne. 
 
TIP! Kagen bliver bedre af at stå i køle-
skabet 6-24 timer. 
 
Velbekomme! 

Agnes, O4 

NybroTidendes Majmadklumme: 

Nu kan varmen mærkes! 

Godt med sol og lune temperaturer kan straks mærkes på kollegiet! 

Der bliver festet ude og inde med stor stil.  
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Det er nu blevet CD’s tur på rejsen gen-
nem gangene på kollegiet, og den blev 
mødt af denne enormt søde ven som 
hilste på mig ude foran de lige D-
lejligheder.  

Når vi nu er ved de lige tal, så er der på 
CD-lige en masse spændende ting at se, 
når man går ned ad gangen. Der er 
mange, som har valgt at udsmykke dø-
rene med billeder, kort der er skrevet 
hilsner på, samt klistermærker og end-
da balloner. Der er også mange vægge 
ved køkkenerne, som er overplastret 
med billeder og citater. Der er også 
noget som ligner en gammel dør hvor 
der er skrevet en liste over TDC-emner, 
f.eks. ’Say yes to the dress,’ ’Big Bro-
ther’ og  ’Andemad.’ 

Jeg hørte lyde fra ét af køkkenerne; 
den med et skilt hvor der står:  ’No 
n00bs allowed” hvorefter jeg valgte at 
banke på. Her mødte jeg en venlig sjæl, 
som gerne ville fortælle mig lidt om 
historierne omkring de forskellige ting 
man kan se på CD-lige gangen.  
For når man er ude foran de to køkke-

ner ovenpå kan man skue en ’Wall of 
Fame.’ Der er mange navne, samt de-
res værelsesnumre. Denne væg har 
været der siden oktober sidste år, da 
nogen fra gangen besluttede sig for at 
lave dette ud af spontanitet. De lavede 
også sigende en Sidney Lee-mural på 
samme tidspunkt.  

Hvordan kan man så få lov til at blive 
skrevet op på denne Wall of Fame? Det 
er eksklusivt for dem, der bor i CD (så 
vidt jeg ved). Hver gang der flytter en 
ny ind, kan de få lov til at skrive deres 
navn på. Det er en rigtig god idé i min 
mening, da det både er med til at byg-
ge en historie om stedet samtidig med 
at det giver et indtryk af godt sammen-
hold på gangen. 

Når vi så går nedenunder til CD-ulige 
mødes vi også af udsmykkede døre, 
plakater og malerier. 
 
Jeg har fået det indtryk, at begge gange 
i CD-bygningen fester ret så meget. Her 
har vi f.eks. et billede af CD-uliges gang 
efter en påskefrokost. Vi kom forbi 
dette syn da vi var ude at uddele aviser 
for aprilnummeret. 

Nogle af de ting man kan se begge gan-
ge har til fælles, er at de begge ofte har 
fællesspisning, regelmæssigt ser Tv-
serier sammen som f.eks. Game of 
Thrones, samt orden omkring køkken-
møder. 
Noget der dog er forskelligt fra de to 
gange der ellers er lige op og ned af 
hinanden, er deres skilte der går på tur. 
De fleste kender dem; de går på runde 
sådan så man ved hvis tur det er til at 
gøre nogle ting rent hver uge. På lige er 
der et lidt frækt billede, mens at lige 
har en mere seriøs tilgang (no pun in-
tended): 
 

Gangene på kollegiet: CD 

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: UM Rejseklar 

1. maj: Arbejdernes internationale kampdag 

3. maj: International dag for pressefrihed 

5. maj: Dagen for Danmarks befrielse og Comic-

con starter i Forum, Copenhagen 

10. maj: Kristi Himmelfartsdag 

13. maj: Mors Dag  

19. maj: Junglefest i Kældercaféen 

20. maj: Pinsedag 

21. maj: 2. Pinsedag 

25-26. maj: Lyngby-Taarbæk bibliotekerne holder 

50 års jubilæum 

30. maj: Distortion starter 

Skal du ud og rejse i enten korte eller længere perio-

der, kan du med fordel benytte app’en UM Rejseklar, 

som er udgivet af Udenrigsministeriet. Her får du bl.a. 

gode råd omkring det land, som du skal besøge. 

 

Sådan fungerer app’en: App’en kan downloades kvit 

og frit til iPhone og Android via hhv. App Store og 

Google Play. 

I app’en kan du finde rejsevejledninger for lande over 

hele verden, hvis du eksempelvis skal foretage  en rej-

se til et bestemt land. Du får også mulighed for at mel-

de dig til den såkaldte Danskerliste. Det fungerer på 

den måde, at du registrerer, at du opholder dig i et 

bestemt land, og opstår en alvorlig krisesituation, kan 

Udenrigsministeriet kontakte dig personligt. App’en 

kan selv registrere, at du eksempelvis opholder dig i 

det pågældende land (f.eks. Tyskland), og den spørger 

så, om du vil registrere dig på Danskerlisten for dette 

land. Din registrering kan du altid slette igen, og det er 

frivilligt, om du vil lade dig registrere. 

Du kan også finde oplysninger om nærmeste danske 

ambassade eller konsulat i 

det land, som du befinder dig 

i. Der gives også informatio-

ner om pas og visum, og 

hvordan du forholder dig, 

hvis du bliver syg eller udsat 

for eksempelvis røveri eller 

lignende på rejsen. Du har 

endvidere mulighed for at 

udarbejde din egen tjekliste, 

så du husker det hele, når du 

skal af sted.    

  

-Frederik  H-2 

 

Byt om på bogstaverne for at finde de europæiske hoved-

stæder!  

 

1. Xurlebels _______________________ 

2. Hanet __________________________ 

3. Lidbun__________________________ 

4. Lernib __________________________ 

5. Madmaster ___________________________ 

6. Nossalib ____________________________ 

7. Dolnon ____________________________ 

8. Raddim_____________________________ 

Se svar nederst på s.  9 

Billede: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/

rejse-til-udlandet/um-rejseklar-app/ 


