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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  

Nogen kender den, andre skal opleve den for første gang: 

Studiestarten! Starten på selve studielivet for nye beboere 

her på Nybrogård og starten på et nyt semester for andre. 

Fra redaktionens side håber vi, at alle har haft en dejlig ferie 

med en masse gode oplevelser, hvor end I har været og 

hvad end I har lavet i løbet af jeres ferie. 

Også på redaktionen har vi nu haft to måneders pause og er 

dermed ladt op til et nyt år med at skrive NybroTidende til 

jer. I dette nummer har vi skrevet artikler om selve studie-

start samt hvor og hvornår alle de store aktiviteter på studi-

erne foregår.  Og ikke mindst vil vi gerne byde velkommen 

til Nybrogårds nye beboere! :) 

  

 

 

 

Studiebarer og fester , s. 5 

   

 

 

 

På udveksling i Tyskland, del 3, 

s.  10 

 

 

H: Oprettelse af parkerings zone for Dele-

bilordninger. V. Ask Nansen 

På en del uddannelse institutioner er der 

oprettet parkerings zoner for forskellige 

Delebilordninger som f.eks. Green mobilety, 

og drive now. Derfor tænkte jeg at det ville 

være en fantastisk ide at på rette en parke-

rings zone på et område af kollegiet parke-

ringspladser. Så man kunne lave en samkør-

sel f.eks. fra DTU, KU, samt Ikea og afslutte 

turen på kollegiet. Tænker at parkerings 

zonerene skal være ved AB og foran Vaske-

riet for synlighedens skyld.  

 

- Finde ud af om omkostningerne 

 

- Høre om firmaet overhovedet er interesse-

ret i at opsætte en station her 

- Høre hvor mange fra kollegiet overhove-

det er interesseret  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 5. september 

2018 kl. 19.00. 

 

 

 

 

Fiskemåned & Høstkællinger, s. 3 

Studiestarten (og NybroTidende) kalder! 

Lars Kaj kiggede forbi da All Star Party Band spillede til Nybro Festivalen. 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Rasmus, A38 (formand) Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, P16 Er det dig? 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 Steffen, L06 

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 

Fiskemåned & Høstkællinger 

September er den syvende måned i 
den romerske kalender (september 
betyder 7 på latin), men ifølge vores 
nutidige kalender er det den niende 
måned.  
Skolestart er i september for mange 
her på Nybro. Det betyder penge brugt 
på dyre skolebøger og sommerens en-
de.  
Sensommervejr   
Mange kalder september for efterårets 
maj, da en ‘mild september giver mild 
vinter’. ’Mange tidsler med hoveder 
store og et smukt efterår man vil spo-
re’ er et gammelt plantevarsel. 
Et andet overtroisk varsel var, hvis 
trækfuglene forsvandt i september, 
kunne man regne med en mild jul. Der-
imod var lyden af torden i september 
et varsel om en kold og hvid jul. Hvide 
jule er dog ikke noget vi har regelmæs-
sigt i Danmark, torden eller ej.  
 

Fiskemåned er det gamle 
danske navn for septem-
ber, da man især i denne 
måned fangede enorme 
mængder sild. De skulle 
nedsaltes og gemmes til 
vinteren, hvor de endda 
blev eksporteret som fa-
stespise. 
Danmarks stilling som 
stormagt i 1600-tallet, 
økonomisk set, var de 
danskes farvandes store 
overflod af sild. 
 
En dato som var vigtig ifølge overtro 
var den 1. september, Sankt Ægidius’ 
dag. Hvis vejret er klart på denne dag, 
bliver det smukt hele måneden igen-
nem. 
 
Et godt glas mjød på Mikkelsdag (d. 
29.) skulle man på et fastende hjerte 

tage, hvis man gerne ville bevare sit 
gode helbred vinteren igennem. 
 
En ‘høstkælling’ er et bundt strå bun-
det sammen af en pige, som skulle 
spille op til dans for at få rigtig gang i 
festen (se billede). Dette sker også på-
Mikkelsdag, den dag der blev fejret 
med en høsttakkefest og Sikkert også 
mere en ét krus mjød. 

Agnes, o-4 
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Side 4 

 
Der var liv og glade dage i indre København lørdag d. 18. august, da den årlige Pride Parade blev afholdt for 20. år i træk i Københavns gader på den 

3,3 km. lange rute fra Frederiksberg til Københavns Rådhusplads. Paraden afsluttede en uges fokus på forskellighed og forskelligartet seksualitet. 

 

 

 

 

 

Til trods for at vejret var overskyet og blæsende, bragte 40.000 paradedeltagere humørfyldt, lystig og løjerlig stemning til de over 300.000 gæster til 

eventet.  

 

 

 

 

Selvom Pride er en fest, som umiddelbart anses for at være baseret på grin, glæde og gulerødder, grunder arrangementet naturligvis i kampen mod 

diskrimination og stigmatisering. Dermed kan det ikke undgås at politiske holdninger af forskellige afskygninger bliver eksponeret offentligt. Nybro-

Tidende fik sig en kort snak med drag queen Miss Tammie Twilight, som for 16. år i streg deltog i den festlige begivenhed. Hun fortalte, at arrange-

mentet også bliver brugt til at sætte fokus på den medicinske udvikling af forebyggelse af HIV. Derfor har hun deltaget i optoget i forbindelse med 

både Aids-fondet samt HIV-Danmark. 

 

 

 

 

Kys blev uddelt i massevis under de festlige toner fra bl.a. Ida Corr, L.I.G.A. og Anne Linnet. 

- Clara, K-55 - Fotograf: André Bak 

Efterårets åbningstider:  

Mandag til fredag er fra 

15.00-21.00, mens lør-

dage og søndage er fra 

klokken 13.00 til 21.00. 

Man kan godt bestille 

over Just Eat, Hungry 

eller appen Nybrogård 

Pizzaria samt hjemmesi-

den, men man kan også 

ringe på dette nummer 

for at bestille: 51 14 12 
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Side 5 

Studiebarer og Fester 

Studiestarten står for døren, og det sam-

me gør starten studiefesterne og studie-

barerne. NybroTidende giver her en kort 

introduktion til barerne og hvad der rører 

sig i vores område—nogle af festerne er 

dog faste traditioner. 

 

DTU’s barer 

På DTU forefindes en lang række studie– 

og fredagsbarer, som ligger forskellige 

steder på Campus. Hvis du ikke er nystar-

tet på DTU, kender du sikkert til enten alle 

eller i hvert fald en del af dem i forvejen, 

men er du nystartet, skal du ikke snydes 

for en lille introduktion—og barerne er 

også hyggelige, selvom man ikke nødven-

digvis studerer på DTU: 

 

- Diagonalen: Diagonalen er navnet på 

fredagsbaren (har kun åbent fredag efter-

middag og aften), der ligger i bygning 116 i 

1. kvadrant. Her er bl.a. muligheder for 

fodbold eller pool. Er du til spil, der invol-

verer våde varer, så er der også mulighed 

for beerpong og terningspil. 

 

- Diamanten: Denne ligger i bygning 414 

og er især benyttet af DTU’s maskiningeni-

ørretninger (såsom Produktion og Kon-

struktion). Det er en mindre bar end diago-

nalen, men der er så en mere hyggelig og 

intim atmosfære. De har bl.a. den lokale 

drink ”Usleben”, men husk at passe på 

med den… Den kan slå hårdt! Baren har 

åbent om fredagen. 

 

- Hegnet: Du kender sikkert til udtrykket 

”drikke sig i hegnet”. Dette kan du sikkert 

også få mulighed for her i denne fredags-

bar, som findes i bygning 342. Hegnet er  

større end Diagonalen og Diamanten. 

 

- S-huset: DTU’s studenterhus i bygning 

101 har åbent alle dage. Her er der bl.a. 

mulighed for at slynge sig i sofaerne i Pej-

sestuen og nyde en øl sammen med stu-

diekammeraterne (f.eks. efter en eksa-

men, der ikke falder på en fredag). Neden-

under findes Kælderbaren (ikke at forveks-

le med KælderCaféen, som vi har her på 

Nybrogård!), og denne har åbent om afte-

nen mandag til lørdag. 

 

- Etheren er kemikernes (alle andre er 

selvfølgelig også velkomne) bar og ligger i 

2. kvadrant. Dette er en mindre bar, men 

til gengæld byder baren på den faste tradi-

tion, at der afholdes gallafest. 

 

- Maskinen er ligeledes en fredagscafé. 

Denne ligger på Gyrithe Lemches Vej 20 og 

har mulighed for bordfodbold, pool og 

konsolspil. 

 

På DTU kommer her i september to store 

fester, nemlig Sensommerfesten fredag 

den 7. september, som afholdes af Poly-

teknisk Forening i samarbejde med DTU. 

Studieretningerne står for at lave forskelli-

ge temafester, så det er en af de vigtige 

studiestartsfester, du ikke må gå glip af. 

Fredag den 14. september er det igen tid 

til fest, for der står den nemlig på RusJoint. 

Dette er en særlig fest for nystartende 

studerende, deres vektorer og ikke mindst 

alle KABS’ene.  

Der kommer ligeledes flere fester på DTU i 

løbet af det kommende semester, og en-

kelte bliver afholdt i de forskellige barer og 

caféer. Gå ikke glip af især S-husets okto-

berfest, som strækker sig over flere dage.  

 

Øvrige barer og caféer i Lyngby 

Vil man væk fra DTU kan med fordel tage 

ned på Lyngby Hovedgade og besøge The 

Old Irish Pub på Lyngby Hovedgade 51. 

Her er der som regel en god stemning, 

gang i den og kolde øl. 

Er man til en hyggelig publignende stem-

ning med god mad, kan man med fordel 

aflægge Post Pub på Lyngby Hovedgade 78 

et besøg. De laver bl.a. rigtig gode burge-

re, som evt. kan lægge en god bund, før 

man skal videre på bar. 

På Nybrogårds ”nabokollegium” P.O. Pe-

dersen Kollegiet kan man endvidere aflæg-

ge baren Falladen et besøg. Dog er den pt. 

lukket ifølge kollegiets hjemmeside, men 

forhåbentlig kommer den op at køre igen 

med et par temafester ind imellem. 

 

Der er også mulighed for, at kollegierne på 

Lyngby Campus har åbne fredagsbarer. 

Husk at holde jer opdateret herpå. 

 

Der er kort sagt mange gode rammer for 

at mødes med sine kommende studiekam-

merater på i vores lokalområde. Ellers er 

KælderCaféen her på Nybrogård altid et 

besøg værd. :) 

    - Frederik, H2 

Fra S-husets facebookside: https://www.facebook.com/shuset.dk/ 
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Referat af beboerrådsmøde 
1) Fremmødte: Maja J16, Kim E31, Steffen 

L6, Rasmus A38, Niklas O51, Kasper P16, 

Keegan O2, Josephine B56, T47 Ditlev, Adri-

an C24, Fredrik O3, Niels T54, Ask Nansen

(mødte først sent op og fremlagde sine 

egne punkter.) 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Antal stemmeberettigede: 10 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde:  

Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt 

6) Økonomi:  

Der er ca. 134000 på vores foreningskonto 

og rådighedsbeløbet for dette år blev esti-

meret til at være 72.235 kr. når alle klubber 

har fået deres årlige beløb. 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste: 

Der kommer en ny persondatafordning, 

som træder i kraft pr. 25. Maj 2018, dette 

kommer dog mest til at berøre KAB, Net-

gruppen samt sekretariatet. 

Derudover har kollegiet indkøbt en ny Hjer-

testarter til ca. 10-12.000 kr. som snart 

bliver sat op. 

Kommunen er stadig bagud med betaling 

af Børnehaven, dog er beløbet og købet 

aftalt. Og de 800.000 kr. håbes at blive til-

delt så hurtigt som muligt(vores jurister gør 

alt hvad de kan og rykker og rykker i kom-

munen ; ) 

Det nye administrativt system i KAB kører 

endelig bedre og det lejetab som er opstå-

et i forbindelse hermed dækkes af KAB. 

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 foreslås 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 Net gruppen sam-

arbejder 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, e-

mailadresser mv. Hvordan denne påvirker 

kollegiet, 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 offentlige hjemmeside, uanset ud-

faldet af afstemningen om dette forslag. 

Der blev talt om at rykke beboerlisten så 

den kun er synlig for interne beboer, øn-

sker man ikke at stå på listen, bliver man 

betegnet som anonym. 9 stemte for dette 

stå på listen, bliver man betegnet som ano-

nym. 

9 stemte for dette forslag, mens 1 stemte 

blankt, det blev hermed godtaget og vil 

blive videre givet til Netgruppen. 

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 fle-

stes klubbers vedkommende bevilliget for 

en del år siden, og er siden da automatisk 

blevet fornyet hvert år. Denne procedure 

har nogle ulemper; dels afsætter beboerrå-

det hvert år penge til dækning af rådig-

hedsbeløb 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 størrel-

serne på de forskellige klubbers rådigheds-

beløb sig ikke på trods af eventuelle æn-

dringer i aktivitet og medlemsantal i den 

enkelte klub. Det foreslåes derfor at ændre 

reglerne for rådighedsbeløb for klubberne, 

således at de fremadrettet ikke fornyes 

automatisk. I stedet skal formændene for 

klubberne årligt sørge for at søge et rådig-

hedsbeløb bevilliget af beboerrådet – dette 

rådighedsbeløb følger regnskabsåret for 

NYK (og resten af kollegiet) hvilket løber 1. 

august – 31. juli, og rådighedsbeløbene 

falder derfor ikke ind under den tremåne-

ders forældelsesfrist for konkrete projekter 

vedtaget på sidste møde. På denne måde 

’ser’ beboerrådet 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 

Da der ikke blev afholdt møde i juni, bringer vi for en god ordens skyld referatet fra maj. 
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allokerer penge til klubber som ingen akti-

vitet har, og at beboerrådet 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 beboerrådet bedre mulighed for at 

rette midler derhen hvor de gør mest gavn

(så der ikke allokeres rådighedsbeløb årligt, 

som aldrig røres). Det foreslås at reglerne 

træder i kraft med begyndelse af det nye 

regnskabsår 1. august 2018. Denne dato 

annulleres alle klubbers tidligere rådig-

hedsbeløb (allerede foretagne indkøb før 

denne dato kan naturligvis refunderes). For 

at have adgang til et rådighedsbeløb efter 

denne dato, kræver det altså at de respek-

tive klubformænd søger og får bevilliget et 

rådighedsbeløb efter de nye regler (f.eks. 

på næste møde i start-juni, eller ved først 

møde i efteråret i start-september). Klub-

formændene skal naturligvis informeres 

om dette nu, så de er opmærksomme på 

ændringen og har mulighed for at søge om 

et rådighedsbeløb efter de nye regler. 

Der blev talt om at rykke årsperioden så 

den følger kalenderåret i stedet for at den 

løber fra August til Juli. Samt at der ønske 

en kvittering v. indkøb af nyanskaffelser, 

vedligeholdelse mm. Til klubberne, som 

bevis at pengene rent faktisk er brugt her-

til. 

Der kommer et møde igen i februar sam-

men med alle klubbernes formænd/

forkvinder ;), hvor man skal ansøge om det 

nye års årsbeløb til sin klub. 

Stemmer for: 10 og hermed godkendt og i 

kraft træder pr. februar 2019. 

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 arrange-

re og afholde cykeloprydningen som et 

lønnet projekt for en eller to beboere, med 

en lønramme på totalt 20 timer til planlæg-

ning, varsling og afholdelse af cykelopryd-

ningen (dette inkluderer bl.a. postkasseud-

deling af strips og varslingsbreve, produkti-

on, ophæng og nedtagning af plakater, 

kommunikation med beboerne og politiet 

samt gennemførslen af selve oprydningen). 

I 2017 lå det samlede timetal på 16,75 ti-

mer. På grund af den lange tidshorisont 

arbejdstimerne er spredt ud over, ønskes 

det at bevillingen af løn til dette projekt 

friholdes fra det vanlige forældelseskrav på 

tre måneder, som besluttet på sidste bebo-

errådsmøde. Alle stemmer for at cykelop-

rydningen afholdes i efteråret 2018. 

 

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 vars-

ling af beboerne per mail og ved hus-

standsomdeling af varselsbreve og strips, 

produktion, ophængning og nedtagning af 

plakater, kommunikation 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 frafal-

der såfremt punkt C ovenfor ikke vedta-

ges). Adrian C24, Kasper P16, Josephine 

B56 har meldt sig til dette og 8 stemmer 

for. 

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. Belø-

bet der søges afhænger således af antallet 

af fremmødte – ved cykeloprydningen i 

2017 lød denne omkostning på 1.115 kro-

ner. 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). 

Stemmer for at brug penge til forplejning; 

10 stemmer for. 

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. 

Steffen ønsker at blive formand for film-

klubben, yderligere er der problemer med 

indgang til filmklubben; 9 stemmer for og 

dermed er Steffen blevet den nye formand 

for Filmklubben og han får rettet op på 

problemerne i forbindelse med adgang til 

rummet. 
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G: Kano og kajak-klubben søger om 

23.000. v. Ask Nansen 

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 nødvendigt at udskifte nogle 

af vore ældre kajakker ”De Gule og Grøn-

ne” 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 ud-

over 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  

Stemmer for: 9 

Stemmer blankt: 1 

Det er hermed bevilliget 

H: Oprettelse af parkerings zone for Dele-

bilordninger. V. Ask Nansen -> diskuteres 

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 fantastisk 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 par-

kerings zonerene skal være ved AB og foran 

Vaskeriet for synlighedens skyld.  

- Finde ud af om omkostningerne 

- Høre om firmaet overhovedet er interes-

seret i at opsætte en station her 

- Høre hvor mange fra kollegiet overhove-

det er interesseret i dette 

Ask fremmødte endelig og besvarer oven-

stående spørgsmål for os: 

Lyngby-delbilsordning vil ikke have nogen 

under 25 derfor kunne evt. Green mobilety 

el. drive now. 

Der må maks. stå 3 biler her pr. firma, dvs. 

er du den fjerde må du ikke afslutte din 

rejse her. I starten ønsker de ikke at opstil-

le lade stationer, men starte en prøveperi-

ode uden. 50 viste interesse på Facebook. 

Da det er muligt at få en uforpligt prøvepe-

riode på et halvt år med udbyderne Green 

mobilety og drive now, 3 biler pr. firma vil 

vi gøre dette og opstætte dem på parke-

ringspladserne foran vaskeriet og AB. 

Dette blev der stemt om: 

9 stemmer for 

1 stemmer blankt 

Dette er godkendt. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

11) Evt. 

Jobopslag i forbindelse med ny nøglebærer 

skal tages op til næste møde. 

Kældercafeen har reduceres deres udgifter 

til Colakoncernen, Evt. ændring af Euro-

parks regler, så man online skal registrere 

sin nummerpladen og evt. besøgendes kan 

evt. aktiveres for en 24-timers periode. 

Mere konkret information og afstemning 

opfølger til næste møde. 

12) Ny mødedato:  

Mandag den 04.06.2018 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted. 

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) Ny formand for Kanoklubben søges v. 

Ask Nansen M47 

Til AFSTEMNING 

Hej Kano og kajak folk jeg har valgt at stop-

pe som formand fra september, så der skal 

findes en ny til posten. 

Lidt om opgaven: 

Det er en ulønnet opgave som de fleste 

andre formandskaber på kollegiet. 

Det er op til den kommende formand at 

bestemme hvordan klubben skal fungere og 

drives. 

Da jeg begyndte, var udstyret meget ned-

slidt og der var ikke noget online bookingsy-

stem, hvilket tog noget tid at få indført. 

Indførelsen af bookingsystemet har helt 

sikkert forøget anvendelsen af udstyret, 

eftersom man nu kan være rimelige sikker 

på at den kano man har booket er til rådig-

hed. 

Intro kurset er noget jeg indførte for at mi-

nimere skaderne på kanoer og kajakker. Jeg 

har skrevet nogle vejledninger til hvad der 

skal gennemgås ved intro kurset, hvad der 

skal indkøbes, hvad der oftest går i stykker 

mv. Der har dog ikke være de vilde skader 

på udstyret efter en tidligere beboer Micha-

el (LM lige) og jeg byggede den nye bro i 

sommeren 2013.  
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Denne bro er ca. 1 meter lavere end den 

forrige og brodækket er ca. 1 meter brede-

re uden dog at ændre på broens samlede 

bredde ift. den gamle nedslidte bro. 

Fremtidige overvejelser er: 

1. Få gravet ud ved slæbestedet, så kanoer-

ne ikke støder på. Evt. fjerne slæbestedet 

og lave en løsning for enden af broen. 

2. Fjerne den ejerløse Tømmerflåde eller 

lave nogle pæle til den langs sivene så den 

kan fortøjres, således at den generer 

mindst muligt, samt at fornye dækket med 

krydsfiner. 

3. Få indmeldelse af medlemmer til at være 

elektronisk så alt papirarbejdet forsvinder, 

dette system vil også kunne benyttes af 

andre klubber. 

4. Lave et kollegie logo til siden af fartøjer-

ne, hvilket kræves for at få tilladelse til at 

padle ind på Farum Sø, samt mindsker risi-

koen for tyveri af udstyret. 

B) Formand for Nybrogård Motionsklub 

søges v. Niels Ulrich Matthiessen 

Til AFSTEMNING 

Da jeg ikke længere har mulighed for at 

være formand for Nybrogård Motionsklub, 

skal der findes en ny formand. I forbindelse 

med overdragelsen vil jeg introducere dig 

til alt hvad der er forbundet med det at 

være formand for klubben, dvs. arbejdsop-

gaver, bureaukratisk arbejde osv. 

Jeg har lavet et dokument der beskriver 

hvilke rutiner der er, hvad de indebærer og 

hvor ofte de skal udføres. Skulle du gå hen 

og kede dig, har jeg derudover udformet et 

andet dokument der beskriver alle de udvi-

delser og/eller forbedringer som kunne 

være gode tiltag i klubben. Listen er 

på nuværende tidspunkt på 28 punkter, så 

der er rigeligt at lave. Til sidst men ikke 

mindst har jeg lavet en folder med generel 

information, såsom kvitteringer, billeder, 

skabeloner osv. 

Primære opgaver kommer til at ligge i ren-

gøring dvs. støvsuge, tømme skraldespan-

de, fylde papirholdere op osv. Derudover 

kommer din opgave til at bestå i at købe 

nyt udstyr når enten gammel udstyr går i 

stykker eller der er behov for nyt. Det vig-

tigt at man gider sætte ind hvad der er af 

kvalitet og hvad der ikke er, da både ople-

velse og sikkerhed afhænger af det. 

Skulle du gå hen og blive i tvivl om noget, 

så har jeg jo ikke forladt jordens overflade, 

så skriv endelig til mig. 

C) Opsætning af overvågningskameraer på 

parkeringspladser v. Lisa C-1 

Til AFSTEMNING/Diskussion 

Eftersom flere kollegianere har oplevet at 

få stjålet egendele (cykler, bildæk, etc.) fra 

kollegiets grund og eftersom der på kollegi-

ets facebookside virkede til at være stem-

ning for det, vil jeg foreslå at der stemmes 

om opsætning af overvågningskameraer på 

kollegiets parkeringspladser—og evt. også i 

kollegiets gårde uden unødigt at påvirke 

beboernes privatliv (2 afstemninger). 

Formålet med dette er forebyggelse af ty-

veri, hærværk og indbrud. 

Jeg ønsker ikke selv at være tovholder på 

projektet da jeg ikke har tiden til det, men 

vil i stedet foreslå et medlem af beboerrå-

det at tage stafetten, såfremt et ligesindet 

medlem findes :-) 

D) Ny formand i haveforeningen 

v.  Rasmus Simling Kristensen og Lea Guld-

bæk 

Til AFSTEMNING 

Da jeg fraflytter kollegiet er der i havefor-

eningen valgt en ny formand. Lea Guldbæk 

(L-06) overtager derfor formandskabet af 

haveforeningen. 

E) Bestyrelsesformanden aftræder v. Ras-

mus Simling Kristensen 

Til ORIENTERING 

Da jeg fraflytter kollegiet pr. 1. oktober 

2018 aftræder jeg samtidig som bestyrel-

sesformand for kollegiet samt beboerre-

præsentant i bestyrelsen med effekt fra 

denne dato. I perioden indtil nyvalg på be-

boermødet i december vil nuværende 

næstformand i bestyrelsen Frederik Bjerg 

Clausen fungere som formand, og nuvæ-

rende suppleant Søren Kuhberg vil indtræ-

de i bestyrelsen. 

 

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. 

Svar på Brain Gym:  1. Polsk, 2. Finsk, 3. Fransk, 4. Tyrkisk, 5. Albansk 6. Kroatisk, 7. Hawaiiansk, 8. Sydafrikansk 



N Y B R O  T I D E N D E  S E P T E M B E R  2 0 1 8  

Side 10 

  På udveksling i Tyskland, del 3 

Da jeg skrev anden del af min fortælling 

om at være på udveksling i Tyskland var 

semestret nærmest kun lige startet. Nu er 

det ved at nå til enden, eksamenerne er 

overstået og jeg er tilbage i Danmark og 

på Nybrogård igen. Og så tænker jeg at 

afrunde denne fortælling med at gøre sta-

tus. 

 

Sidst jeg skrev en artikel i min serie om at 

være studerende i Karlsruhe, var semestret 

stort set lige startet efter første måned og 

jeg skulle vænne mig til at være studeren-

de i udlandet. Det må jeg sige at være nu, 

om end at jeg stadig må tilkendegive, at 

undervisningsformen er noget anderledes 

end i de vante rammer på DTU. 

Ikke desto mindre har dette givet mig nogle 

erfaringer med, at man har forskellige op-

fattelser af, hvordan undervisning struktu-

reres og afholdes. En af de positive ting ved 

undervisningsformen hernede er, at man 

har fuld frihed til at møde op til alle de fo-

relæsninger, man ønsker, og så kan man 

se, om det er noget for en. Der er bl.a. mu-

lighed for at få adgang til kursusmaterialer, 

selvom man ikke nødvendigvis følger re-

sten af undervisningen. 

Jeg valgte at følge to kurser i sporførte 

transportsystemer (dvs. jernbaner og spor-

vognssystemer), et kursus i vejbyggeri og 

vedligeholdelse, et kursus i planlægning af 

transportsystemer, et kursus i transport-

økonomi og ikke mindst et sidste kursus i 

godstransport. Tilsammen dækker disse 

kurser 30 ECTS-point. 

Og så blev det sommer, men ingen ferie 

Da undervisningen starter i april og eksa-

menerne først slutter i august, måtte jeg 

undvære sommerferien i år. Dette var jeg 

forberedt på inden da, men det blev dog 

lidt tungt at vide at ens venner er på ferie, 

mens man selv sidder og sveder til forelæs-

ninger og ikke mindst i forberedelsen til 

eksamen. 

Men helt skidt blev det nu ikke: I løbet af 

tiden hernede fik jeg besøg af venner hjem-

mefra og lavede mange aktiviteter i week-

enderne, så det endte med at der blev 

holdt mange små miniferier undervejs. I en 

af weekenderne i juni stod den bl.a. på en 

tur til Hamborg med de fleste andre Eras-

mus-folk, som jeg havde lært at kende. 

Selvom jeg havde været der før, var det 

ikke desto mindre en rigtig fed tur at tage 

på. 

 

Prøv gerne ting af, du ikke er vant til 

Nogle af de mest mindeværdige oplevelser, 

jeg fik hernede, var at deltage i aktiviteter, 

som man enten ikke har haft mulighed for 

at prøve derhjemme før eller blot ikke har 

haft lyst til. En af disse aktiviteter var at stå 

på vandski, som jeg aldrig havde prøvet før. 

Det var sjovt, men desværre fik det for mit 

vedkommende den uheldige udgang, at jeg 

måtte på skadestuen og få syet en stor 

flænge. Ikke desto mindre var det en ople-

velse, som jeg nu fremover tænker tilbage 

på med et smil. 

En anden ting var Zip-lining, hvor man klat-

rer på forhindringsbaner hængt op mellem 

træer i 10 meters højde. Tidligere har jeg 

haft højdeskræk overfor sådan nogle ting, 

men ved at afprøve det fandt jeg ud af, at 

det ikke var så slemt, men faktisk enormt 

sjovt. 

 

Jeg besøgte også Strasbourg sammen med 

nogle venner fra København, og det var 

ingen ringere end på datoen 15. juli, hvor 

Frankrig vandt over Kroatien i finalen i VM i 

fodbold. Det var virkelig vildt at opleve 

stemningen mellem alle fodboldfansene, 

mens man selv var i Frankrig. På trods af at 

jeg ikke er den store fodboldentusiast må 

jeg indrømme, at det var en af de mest 

mindeværdige oplevelser fra min tid herne-

de. 

Og så lakkede det mod enden 

Al ting, der er svært i begyndelsen, men 

som hurtigt bliver til en fantastisk og god 

oplevelse, har også sin ende. Slutningen på 

opholdet kunne langsomt mærkes, da det 

blev den 24. juli og jeg havde min første 

eksamen—en tysksproget mundtlig eksa-

men. Heldigvis er de mundtlige eksamener 

ikke meget anderledes end herhjemme, 

dog med den undtagelse er at man er Des 

med eksaminatoren (eller eksaminatorer-

ne) og en eventuel censor. Men det gik 

meget godt, og mens disse linjer skrives, er 

halvdelen af eksamenerne overstået. 

 

Det kan også være nedslåenende at tænke 

på, at du nu skal til at tage afsked med alle 

de venner, som du har fået gennem Eras-

mus og som du har haft mange sjove øje-

blikke sammen med. Jeg håber dog, at jeg 

kommer til at se mange af dem igen på et 

andet tidspunkt og at vi ellers opretholder 

kontakten til hinanden. 

 

Summa summarum: Alt i alt har det været 

en god og mindeværdig  oplevelse af være 

udvekslingsstuderende på Karlsruher Insti-

tut für Technologie (KIT), også selvom jeg 

syntes at det var trægt i starten. Ikke 

mindst tror jeg, at man lærer, at det kan 

være sundt at have det trægt i starten, for 

det betyder, at du går all in for at det bliver 

bedre. 

Jeg kan derfor kun opfordre andre stude-

rende, der ønsker at tage på et udlandsop-

hold, til: 

- At komme af sted! (Det behøver naturlig-

vis ikke at være Tyskland, men man finder 

ud af at oplevelserne også kan være store 

og mange i vores store sydlige naboland). 

- At mægle sammen med andre udveks-

lingsstuderende! Det er fantastisk at mø-

des med så mange andre unge fra helt an-

dre lande end hvor man selv kommer fra. 

- At få det bedste ud af undervisningen! 

Det kan være svært at forholde sig til en 

anderledes undervisningsform, men husk 

på at du også er der for at lære noget ;) 

- At deltage aktivt i de forskellige aktivite-

ter!  Husk på, at man ikke ved om man har 

eller får alle de samme muligheder hjem-

me. Husk at ”tage springet”! 

 

Når du læser disse linjer, er jeg tilbage på 

Nybrogård, og hvis du har lyst, vil jeg med 

glæde tage en snak, hvis du selv overvejer 

at tage på et lignende ophold som mig :) 

 

    Frederik, H2 
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NybroTidendes Septembermadklumme: 

Sensommer-retter! 

Så er vi nået til den første måned af efteråret, og det betyder, at retter af den 

mere lune og tunge slags så småt begynder at blive serveret rundt omkring 

på kollegiet. Her kommer NybroTidendes bud på en rigtig september-menu. 

-Clara,K-55 

Svampebrød  

                                                                               

- 2 skiver brød 

- 200 g. selvvalgte svampe 

-  2 spsk. smør 

- 1 løg 

- 25 g. revet ost 

- 2 spsk. marsala 

- 2 stk. timianblade 

Fremgangsmåde: 

Rist brødene let og læg dem på en ba-

geplade. 

Rens svampene og skær dem i mindre 

stykker. Brun dem på en pande med 

smør og krydr med salt og peber. Til-

sæt marsala og fintsnittede forårsløg. 

Fordel svampene på brødet og drys 

med revet ost. Gratiner brødene under 

grillen i ovnen ca. 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risotto med kylling og    

asparges (2 pers)  

- 1 skalotteløg 

- 1 spsk. smør 

- 260 g kyllingeinderfilet 

- 180 g risotto-ris 

- 1 dl hvidvin 

- 6 dl hønsebouillon 

- 1 dl fløde 

- ½ bdt. asparges 

- 40 g parmesan  

Fremgangsmåde: 

Hak løget og sautér det i smørret sam-

men med kyllingen. 

Tilsæt risene og steg dem i smørret, til 

de er blanke. 

Tilsæt hvidvinen og lad risene absorbe-

re vinen. 

Tilsæt bouillonen lidt ad gangen, knæk 

enderne af aspargesene og skær re-

sten i 2 cm lange stykker. 

Tilsæt aspargesene sammen med flø-

den, når al bouillonen er tilsat, og lad 

det simre, til den sidste væde er 

væk. 

Vend parmesanen i og servér med 

brød og et drys friskkværnet peber. 

 

 

Mangotærte: 

 

- 80 g tærtedej 

- 1 spsk. tørrede tranebær 

- 80 g mango 

- 40 g mørk chokolade 

- 1 tærteform 

- Kanel/rørsukker 

Fremgangsmåde: 

Udskær tærtedejen efter størrelsen på 

tærteformen (læg evt. formen på de-

jen) plus lidt at give af hele vejen rundt 

langs siderne af formen. Udskær de-

jen, så du har både til top og bund i din 

tærte. 

Læg det største af dejstykkerne i bun-

den af formen. Læg tranebærrene i 

bunden af tærten. 

Skær en ca. 80 gram af mangoen, 

skræl, skær det ud i tern og læg det 

ned i tærten. 

Riv chokoladen, og fordel den ud over 

tærten. 

Læg ’låget’ af dej på tærten og drys 

med kanel og sukker. 

Bag i ovnen ved 180 grader i 10-15 mi-

nutter. 

 

-Clara,K-55 
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Efter den meget tørre sommer der 
gjorde det grønne græs gulligt er vi til-
bage med vores serie om kollegiets 
gange. Vi nåede til GH og deres hyggeli-
ge atmosfære. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På GH-ulige er der fest og hygge. Da jeg 
kom forbi stod dørene åbne ind til køk-
kenerne, hvor folk stod og lavede mad 
og snakkede på livet løs.  
 
Der er køkkenmøder hver måned og 
det virker som om folk er ret så sociale 
generelt set her på køkkenerne. Der 
bliver holdt sammenkomster med vin 
eller andet alkohol, der lige er smag for 
den aften, samt måske noget fælles-
spisning. Derudover er fødselsdagsfe-
ster og TDC også noget, der er blevet 
holdt meget af her på GH-gangene.  

GH fører både ud til G -lejlighederne, 
men de fører også ud til D-
lejlighederne. Lejlighederne ser rigtig 
hyggelige ud med en masse lanterner, 
cykler og små caféborde med stole til. 
Dyr er kendt ved lejlighederne, og jeg 
så et skilt hvorpå der stod: ’Forsigtig, 
KAMP-KAT.’ Døren hvorpå dette skilt 
var, stod på klem, så katten kan komme 

og gå som den vil. 
 

Når man bare tager en tur af GH-ulige 
er der ikke så mange vægmalerier. De 
eneste er faktisk de to bogstaver i hver 
sin ende af gangen. Men der er skam 
ting på væggene. Der var blevet hængt 
en masse sedler op med gaffatape om-
kring rygning. Der har tilsyneladende 
lugtet af røg på hele gangen i GH-ulige, 
hvilket folk er blevet trætte af.  
 
En anden seddel jeg så, var på et vin-
due ud mod GH-lejlighederne. Det var 
nok en gammel seddel, da der stod: 
’Because of the cold weather, please 
keep the window closed at all time. 
Thank you very much, for your coopera-
tion.’ Det har ikke været koldt i et pænt 
stykke tid. Faktisk har det været re-
kordvarmt de sidste par måneder. 

Dette kunne også tydeligt ses, da vin-
duet sedlen var tapet fast på, stod på 
vid gab. Ikke nok med det, så var døren 
ud til opgangen også på vid gab, hjulpet 
af en fin lille læderstol til at holde sig 
åben. Jeg kunne ikke se nogen at spør-
ge, så det må enten være fordi nogen 
skulle flytte nogle ting ud eller ind, eller 
også var det for at få lidt gennemtræk. 
Om grunden til det var røglugt eller 

hede kan ikke siges, men der var ingen 
lugt af røg på gangene, da jeg kom for-
bi.  
GH-lige ovenpå har lidt den samme 

vi-
be 

når man går forbi. Dér er dørene til 
køkkenerne også på vid gab og dufter 
af champignoner, der er ved at blive 
tilberedt. Dog er der en smule flere ting 
der flyder på gangene, såsom sko, po-
ser, klude og en smadret sofa.  
 
Dekorationer på væggene er ikke til at 
se, men det har folk på gangene opve-
jet ved at dekorere deres døre. Der er 
badges, billeder, memes, plakater og 
klistermærker.  

GH-bygningen er hjemmet for megen 
aktivitet, da kælderen huer beboerrå-
det, klagenævnet, sekretariatsgruppen, 
netværksadministrationen samt Nybro-
Tidende. Så der er aktivitet i GH fra top 
til tå.  

Gangene på kollegiet: GH 

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(s): Zombies, run! (5K)

1. september: Efteråret starter 

2. september: International bacondag 

3. september: Semesterstart DTU 

5. september: Flagdag for Danmarks udsendte  

7. september: Polyteknisk Sensommerfest 

14. september: RusJoint på DTU 

15. september: International dag for demokrati 

21. september: International fredsdag samt IDA 

gir gratis øl i S-huset. 

23. september: Efterårsjævndøgn 

26. september: Europæisk sprogdag 

Denne måneds app var egentlig 

planlagt til at være noget studiere-

lateret, men på redaktionen prøve-

de vi en masse apps, og ingen var 

værd at skrive om. Ikke baseret på, 

om de var brugbare eller ej, 

men fordi der ikke var noget at 

skrive om dem.  

Løbeappen Zombies, run! der-

imod er der masser at fortælle 

om. Det er en blanding af en 

lydbog (på engelsk), motions-

app samt et byg-din-egen-by 

spilapp. Det er gratis at downloade 

og  man lytter til en historie, man 

selv er en del af. 

Historien starter ud med at man 

crasher med en helikopter og du 

skal så nå hen til en by, Abel, mens 

du undgår zombier. Mens man lø-

ber samler man så forskellige provi-

anter man kan opgradere byen 

med.  

Hvis du ikke elsker at løbe, introdu-

cerer appen sig med, at man sag-

tens kan bruge den, hvis man bare 

vil gå en tur. Hvis man gerne vil 

træne sig op til at løbe, har den en 

anden gratis app som hedder Zom-

bies, run! 5K, hvor man træner sig 

op til at løbe 5 km. Derudover kan 

man også lytte til sin egen musik i 

appen, når der er pauser i historie-

fortællingen.  

Med virkelige simulationer af at 

løbe fra zombier rundt om i lan-

det, kan du tage det med dig 

hvor end du er. Dét med at løbe 

fra zombier kan virkelig få én til 

at sprinte som har man fanden i 

hælene, så effektivt er det i 

hvert fald.    -

Agnes  O-4 

 

Hvilke sprog er ordet ’september’ skrevet 

på herunder?: 

1.  Wrzesien ___________________________ 

2.  Syyskuu ___________________________ 

3.  Septembre ___________________________ 

4. Eylül ___________________________ 

5. Shtator ___________________________ 

6. Rujan ___________________________ 

7. Kepakemapa ___________________________ 

8. UMandulo ___________________________ 

 

Se svar nederst på s. 9 


