
 

 

Oktober 2018 
 

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 står efteråret, og dermed brune og nyfaldne blade, atter 

på dagsordenen. Det er blevet oktober, og I er nu kommet 

godt i gang med semestret igen, og skal vænne jer til mel-

dingen om forsinkede toge på grund af blade på skinnerne. 

Dagene bliver også kortere, og det begynder at blive depri-

merende. 

Men heldigvis står efterårets anden måned på feststem-

ning, eksempelvis oktoberfester rundt omkring med øl i lan-

ge baner (og haner) og ikke mindst den årlige græskarud-

hulning til halloween. NybroTidende har derfor denne gang 

skrevet nogle artikler omkring ovenstående. Så nyd måne-

dens avis med en kop varm kakao, mens efterårsregnen 

pisker mod ruderne. God læselyst! :-) 
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B) Formand for Nybrogård Motionsklub 

søges v. Niels Ulrich Matthiessen 

Da jeg ikke længere har mulighed for at væ-

re 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 for-

mand for klubben, dvs. arbejdsopgaver, 

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 væ-

re gode tiltag i klubben. Listen er på nuvæ-

rende 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.  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 2. oktober 

2018 kl. 19.00. 
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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 Er det dig? 

              Revisorer    

AB-lige:        Lisa, B60  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Steffen, L06 

CD-ulige:      Casper, C27 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 

 

 

Cykelværksted 

                     Tlf.: 21 48 54 55  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 

Kartoffelferie 

   Madglad er et hyggelig uformel lille cafeteria beliggende på Vesterbro på Eskildsgade 13. 

Det er et spisested med sunde retter til både kødædere og vegetarer. Buffeterne ligger til den overkommelige pris på 40 kr. (dog 

vegetarisk), hvis man er der mellem 11.30 og 15 på en hverdag. Fra kl. 16.30 stiger prisen til 69 kr., men til gengæld er udvalget i 

dette tidsrum en del større. 

For 25 kr. kan man desuden blande sin egen salatboks som takeaway. 

Åbningstider: 

Mandag-fredag: 11.30-15 & 16.30-21 

Lørdag: 12-20 

Menuerne skifter fra uge til uge, så hvis man vil følge med, kan man på Facebooksiden ’Madglad’ finde oversigter over ugens me-

nuer. 

 

 

 

 

 

 

Så når sulten melder sig efter en tur på Istedgade, er Madglad et oplagt sted at besøge. 

Efterårsferien er i uge 42, og i år er det 
fra mandag d. 15. til søndag d. 21. ok-
tober. Der er mange, der ser frem til 
efterårsferien, fordi man associerer 
ferie med afslapning. Men man kan 
ikke sige, at det altid har været sådan. 
Kartoffelferie er hvad efterårsferien 
blev kaldt, før vores bedsteforældres 
tid.  

 

Undervisningspligten blev indført med 
skoleloven i Danmark i 1814. Men på 
det tidspunkt, blev der taget mere høj-
de for, at børn på landet som regel 
havde langt mere at hjælpe til med end  
de børn, der boede i byerne.  

 

Børn på landet tog kun i skole hver an-
den dag, og nogle gange måtte de blive 
hjemme i flere dage, endda uger, ad 
gangen for at hjælpe til med markar-
bejdet. 

Kartofler er 
svære at hol-
de øje med, 
når de ligger 
gemt nede i 
jorden, og de 
kan hurtigt 
blive mugne 
hvis de ligger 
der for læn-
ge. Derfor 
blev børnene 
som regel 
taget ud af 
skolen, for at 
hjælpe til, når behovet opstod. Derfor 
var der ikke et specifikt tidspunkt, og 
det fungerede ikke for selve undervis-
ningen med så mange uregelmæssighe-
der I 1899 blev  der derfor indført en 
specifik uge (42) til at få børn til at 
hjælpe med at høste kartofler. Børn 
helt ned til seksåralderen hjalp til med 
at høste kartofler. 

Der skulle høstes så mange som muligt, 
og de skulle være så store som muligt. 
For at gøre dét blev de i jorden helt til 
oktober måned, mens man i dag høster 
de nye kartofler meget tidligere. 

 

(Billede fra www.udfordringen.dk) 

- Agnes, O-4 
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Side 4 

 

Nybrogård mangler frivillige! 

Nybrogård Kollegiet mangler i øjeblik-
ket mange frivillige til at varetage for-
skellige poster. Vi bringer her en kort 
oversigt og prøver så vidt muligt at 
give en beskrivelse af, hvilke opgaver 
der indgår ved de forskellige poster. 
 
Klubformænd 
To af de store klubber på kollegiet, 
Kano– og Kajaklauget samt Motions-
klubben, står i øjeblikket uden for-
mand. Fælles for begge formandspo-
ster er, at det foregår på frivillig basis 
og er således uden løn. 
 
Arbejdsopgaver som formand for Ka-
no– og Kajaklauget (beskrivelse af 
tidligere formand Ask Nansen M47): 
Det er en ulønnet opgave som de fle-
ste andre formandskaber på kollegiet. 
Det er op til den kommende formand 
at bestemme hvordan klubben skal 
fungere og drives. 
Fremtidige overvejelser er: 
1. Få gravet ud ved slæbestedet, så 
kanoerne ikke støder på. Evt. fjerne 
slæbestedet og lave en løsning for en-
den af broen. 
2. Fjerne den ejerløse Tømmerflåde 
eller lave nogle pæle til den langs sive-

ne så den kan fortøjes, således at den 
generer mindst muligt, samt at forny 
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 kollegielogo til siden af far-
tøjerne, hvilket kræves for at få tilla-
delse til at padle ind på Farum Sø, 
samt mindsker risikoen for tyveri af 
udstyret. 
 
Arbejdsopgaver som formand for Mo-
tionsklubben (beskrivelse af tidligere 
formand Niels Matthiesen): 
Primære opgaver kommer til at ligge i 
rengøring, dvs. støvsuge, tømme skral-
despande, fylde papirholdere op osv. 
Derudover kommer din opgave til at 
bestå i at købe nyt udstyr når enten 
gammelt udstyr går i stykker eller der 
er behov for nyt. Det vigtigt at man 
gider sætte sig ind i hvad der er af kva-
litet og hvad der ikke er, da både ople-
velse og sikkerhed afhænger af det. 
Niels kan endvidere kontaktes, hvis der 
er spørgsmål herom (se mere i refera-
tet fra sidste møde). 
Endvidere er der fortsat ingen formand 

for Kagefestivalen, FC Nybro og FC 
Nybro Chicks. Disse har dog redaktio-
nen bekendt været lukket det sidste 
lange stykke tid. 
 
Beboerrådsrepræsentanter 
Endvidere mangler der repræsentanter 
i beboerrådet fra en del gange på kol-
legiet. Her kan nævnes: 
AB-ulige, EF-lige, GH-ulige, GH-lige, JK
-ulige, LM-lige, NO-lige, PR-ulige. 
 
Nøglebærere 
Der mangler også nye friske frivillige til 
at være nøglebærere, som har til opga-
ve at låse en medkollegianer ind, hvis 
denne har glemt nøglen. Til denne stil-
ling søges især kollegianere, der ofte 
opholder sig på kollegiet. 
 
Så står du/I og brænder for at gøre en 
indsats for kollegiet og/eller gerne vil 
møde en masse andre beboere på kol-
legiet, så kan du overveje, om de 
nævnte ledige poster er noget for dig. 
Du kan evt. skrive til beboerrådsfor-
manden Keegan (O-2), hvis du ønsker 
at stille op. 
     
   - Frederik, H2 

Er du vores nye kollega? 
Leder du efter nye bekendtskaber eller sociale omgangskredse på kollegiet? Har du lyst til at komme ud fra værelset og vise 

hvad du kan? Eller vil du bare have noget ekstra at skrive på CV’et? 

Bliv en del af KælderCaféens aktivgruppe, og sæt præg på DIT kollegieliv.  

Hvad får du ud af det?:  

- Nye bekendtskaber 

- Udvidelse af erfaringer inden for kommunikation og afprøvning af egne grænser 

- Adgang til specielle events på kollegiet 

- 10 gratis drinks pr. vagt, som du kan indløse når du vil, eller give til hvem du ønsker 

Vi arrangerer både fester og aktiviteter på kollegiet. Vi arbejder for at skabe oplevelser og sammenhold mellem alle gange 

og beboere. Sammen har vi har det sjovt, og der er (næsten) ingen grænser for hvad vi har mulighed for at lave. 

 

 

Lyder det som noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte én af overbartenderne på: clara.schou@gmail.com 

 



O K T O B E R  2 0 1 8  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 5 

De fleste er bekendt med Oktober-
fest. Der er mange steder i landet 
hvor der bliver reklameret med det. 
Fra barer som Guldhornene og Kæl-
derCaféen til restauranter og hoteller. 
 
Nogen kunne maske tro, at det var en 
dansk tradition, men det er oprindeligt 
en byfest i München. Den varer i hele 
16 dage, og i år falder det fra den 22. 
september til den 7. oktober. Det er 
blevet kendt som én af Europas største 
folkefester. Der er ca. 7 millioner der 
kommer og besøger festlighederne 
hvert år!  
 
Der bliver opført kæmpestore øltelte i 
den gamle del af byen. Nogle af disse 
telte kan nogen gange rumme helt op 
til 5.000 gæster! 
(billede fra www.oktoberfest.de) 

 
Denne tradition er rimelig gammel. 
Den stammer helt tilbage fra 1810, 
hvor den blev grundlagt af Ludvig l, 
konge af Bayern. Den er siden vokset 
og bredt sig til mange andre lande.  
 
Men hvad laver man egentlig til sådan 
en Oktoberfest? Andet end at drikke 
tøndevis af øl og spise pretzels, også 
kendt som saltkringler i Danmark. 
(Apropos pretzels, se side 11 for en 
nem opskrift). Der er som regel også 
andet god mad (tit i form af kød), fest, 
farver og parader. I München har der i 
hvert fald siden 1920’erne været opsat 
en hel del forlystelser, boder og diver-
se stande. Der er traditionel folkedans 

man kan prøve, mange Oktoberfestle-
ge og -spil, hvor mange af dem har 
noget med druk at gøre. 
 
Øl er på menuen når det gælder Okto-
berfest, lige meget hvor du fejrer den. 
Märzen på tysk er Marts, og det er en 
betegnelse, som bliver brugt om en 
speciel øl, der bliver brygget i Marts 
måned. Den bliver derefter henlagt i 
kældre til modning. Der ligger de så til 
lagring i store tønder hen over somme-
ren. Det er ikke en specielt gæret øl og 
den bliver skabt med weinermalt som 
er grunden til at øllet har sådan en 
speciel ravfarve.  Denne øl er ret så 
populær når det gælder Oktoberfesten 
i München. Den bliver betegnet som 
Spaten Ur-Märzen Oktoberfest (6% vol. 
alkohol). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fra www.collegecitybeverage.com) 
 
Det er en tradition at servere øllen i 
store glaskrus - også kaldet Mass. De 
er kendt for at kunne holde mindst 1 
liter.  

(billede fra www.tchibo.dk) 
 
Dirndl og Lederhosen er to kendte 
traditionelle beklædningsgenstande. 
Du har sikkert set nogle slutty versio-
ner af både kjolen og bukserne, hvis 
du har været inde i en Fest & Farver. 
En dirndl er en kjole med et forklæde, 
som regel med en hvid trøje indenun-
der. Det var traditionelt set en sydtysk 
bondepigedragt, som var brugt som 
arbejdstøj, men nu til dags kan man se 
mange forskellige versioner af dirndls. 
Der er mange som kun bruger dem til 
festligheder og som er smukt broderet 
og kan fås i alle farver og størrelser.  
Lederhosen er nogle læderbukser, 
hvor man også er iklædt en skjorte. 
Disse var før i tiden også set som ar-
bejdstøj, men nu er de mest kendt 
som et folkekostume.  

Oktoberfest er også en DTU tradition 
(se hvilken dato på sidste side). Den 
bliver holdt i S-huset og denne fest 
bliver fejret i flere dage. Lokalerne bli-
ver forvandlet til ølstue med langbor-
de, tyrolermusik og øl i Mass 
(literglas). Se S-husets facebookside 
for mere information. 

Kollegiets bar, KælderCaféen, holdt 
også Oktoberfest sidste år. Det blev 
fejret med billig øl og gode stunder til 
langt ud på natten. Oktoberfest er des-
uden blevet brugt som et tema til nog-
le TDK og TDC’er rundt omkring på kol-
legiet. 

- Agnes, O-4 
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Referat af beboerrådsmøde 
1) Fremmødte: Keegan O2, Rasmus A38, 

Lisa B60, Steffen L6, Casper C27, John 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Keegan O2, 

Dansk 

3) Antal stemmeberettigede: 3 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

6) Økonomi: Kassereren er ikke fremmødt 

7) Øvrige meddelelser: Dagsordenen for 

bestyrelsesmødet den 16/09/2018 er end-

nu ikke udkommet 

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 bestem-

me hvordan klubben skal fungere og dri-

ves. 

Da jeg begyndte, var udstyret meget ned-

slidt og der var ikke noget online booking-

system, 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 

minimere 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 bebo-

er Michael (LM lige) og jeg byggede den 

nye bro i sommeren 2013. Denne bro er ca. 

1 meter lavere end den forrige og brodæk-

ket er ca. 1 meter bredere 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 medlem-

mer til at være elektronisk så alt papirar-

bejdet 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. 

Ask er ikke fremmødt, men da han stopper 

som formand og vi så hurtigt som muligt 

har behov for en ny formand er punktet 

ikke frafaldet. Desværre er der endnu ikke 

fundet en ny formand for Kano- og Kajak-

klubben. Så hvis du er interesseret, må du 

meget gerne melde dig til sekretæren og/

el. møde op til næste Beboerrådsmøde 

tirsdag d. 02.10.2018 kl. 19:00. 

 

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 infor-

mation, såsom kvitteringer, billeder, skabe-

loner osv. Primære opgaver kommer til at 

ligge i rengøring dvs. støvsuge, tømme 

skraldespande, fylde papirholdere op osv. 

Derudover kommer din opgave til at bestå i 

at købe nyt udstyr når enten gammel ud-

styr går i stykker eller der er behov for nyt. 

Det vigtigt at man gider sætte ind hvad der 

er af kvalitet og hvad der ikke er, da både 

oplevelse 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. 

Da Niels Ulrich Matthiessen ikke længere er 

en del af Nybrogård Kollegiet og dermed 

ikke længere deltager i beboerrådsmøder-

ne, overtog Keegan O2, dette punkt. Vi har 

her på kollegiet Akut brug for en ny for-

mand for motionsklubben og glæder os til 

at høre fra en engageret og interesseret 

beboer som har mod på at tage sig af den-

ne post. 

Vi siger Tusind tak til vores tidligere for-

mand Niels, for den enorme indsats han 

har gjort for kollegiets motionsrum. Det 

sætter vi alle sammen stor pris på. Tusind 

tak Niels og vi ønsker dig alt det bedste 

fremover. Der blev også talt om, om Ny-

brotidende evt. kunne lave en artikel her-

om og posten som Motionsklubbens for-

mand. 
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C) Opsætning af overvågningskameraer på 

parkeringspladser v. Lisa C-1 

Til AFSTEMNING/Diskussion 

Eftersom flere kollegianere har oplevet at 

få stjålet ejendele (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 fore-

slå et medlem af beboerrådet at tage sta-

fetten, såfremt et ligesindet medlem fin-

des :-) 

Det er forståeligt, at det ikke er rart at 

mindste sine ejendele og blive røvet på sin 

egen parkeringsplads og det er forståeligt, 

at der ønskes en større sikkerhed, som vi 

først og fremmest kan opnå ved selv at 

være lidt mere opmærksomme på hvad der 

sker rundt omkring og lige kigge efter en 

ekstra gang når vi hører el. ser noget mis-

tænkeligt. 

Det er desværre ikke muligt fra beboerrå-

dets side at sætte Videokameraer op, da 

der er en masse juridiske krav og regler 

forbundet hermed, som Nybrogård Kollegi-

ets Bestyrelse har til ansvar at leve op til. 

Så for det første er punktet nødt til at gå 

igennem bestyrelsen, men også KAB, Kom-

munen og politiet, for at det overhovedet 

kan blive overvejet som en mulighed. Vi, 

her fra beboerrådet kan desværre ikke gø-

re andet end at opfordre vores søde og 

dejlige medbeboere til at være mere op-

mærksomme og varsomme om, hvad der 

sker på kollegiets arealer. 

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. 

Lea er endnu ikke officiel formand for have-

foreningen, da hun ikke er fremmødt til 

mødet i dag og vi derfor ikke har haft mu-

lighed for at behandle punktet. Dette vil 

dog blive behandlet til næste møde så-

fremt Lea L-06 møder op. 

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.  

Rasmus A38 Fratræder posten som besty-

relsesformand og næstformanden Frederik 

og suppleanten Søren overtager formand-

skabet som henholdsvis formand og 

næstformand. Der blev kort talt om besty-

relsens opgaver til mødet og at der til mø-

det i december vil være behov for nye 

medlemmer i bestyrelsen. 

Så går du og tænker at det kunne være fedt 

at have en større indflydelse på Kollegiets 

nutid og fremtid, samt hjælpe beboer i nød 

og nyde en god omgang middag til møder-

ne så er et medlemskab af bestyrelsen må-

ske lige noget for dig. I så fald glæder vi os 

til at høre fra dig el. se dig til vores møde i 

december måned. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

-Casper C27 er blevet meldt ind for CD-liges 

gang 

- Lisa B60 er blevet meldt ind for AB-liges 

gang 

11) Evt.  

Frederik Winthereik fra O-3 - repræsentant 

for M, O, S-lejlighederne, melder afbrud for 

de kommende møder til og med januar 

2019. 

12) Ny mødedato Tirsdag d. 2. oktober 

2018 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted. 
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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) Valg/Indmeldelse af ny Haveformand 

Til AFSTEMNING 

Punkt genoptaget fra sidste møde, da Lea 

fra L-06 ikke havde mulighed for at møde op 

til det foregående møde. 

B) Valg af nye nøglebærere 

Til AFSTEMNING 

I forbindelse med en del fraflytninger fra de 

tidligere nøglebærere på kollegiet søger 

kollegiet nye nøglebærere. Er man interes-

seret i dette kan man møde op til mødet og 

høre nærmere samt blive meldt ind. 

Nøgleservicen er frivillig, som det også står 

beskrevet på kollegiets hjemmeside, dvs. at 

man som nøglebærer ikke er forpligtet til at 

hjælpe. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

11) Evt. 

12) Ny mødedato 

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

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted. 

Sværhedsgrad: ** Sværhedsgrad: **** 

Svar på Brain Gym: 1.  albansk, 2. walisisk, 3. polsk, 4. finsk, 5. litauisk, 6. portugisisk, 7. kroatisk, 8. baskisk 
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Overtro og mystik i oktober 

Oktober måned er udover efterår, regn og 

blæst samt kortere og stadig aftagende 

dage også lig med en masse sjove og my-

stiske traditioner. Hvorfor udhuler man 

græskar? Hvad betyder halloween? Og 

allehelgensaften? Se med her! 

Langt de fleste ved, at der på datoen 31. 

oktober hvert år rundt omkring kan findes 

græskar med mere eller mindre uhyggelige 

ansigter og ikke mindst børn, der tigger om 

søde sager. Men hvorfor gør man egentlig 

alt det? 

Det hele stammer egentlig ikke oprindeligt 

fra USA, som man måske skulle tro, men 

fra Irland. Det gamle folkeslag, kelterne, 

holdt for mere end 2000 år siden en festi-

val kaldet Samhain, idet der på denne tid af 

året var tegn på en overgang, hvor forhæn-

get mellem denne verden og den ”næste” 

verden blev løftet. Her kunne alle ånderne 

fra de afdøde flytte videre til deres nye liv i 

den næste verden. Men hvis overgangen 

faldt sammen, ville ånderne ikke flyve vide-

re, og de døde ville vågne op igen og skabe 

ravage blandt de levende. 

 

Og hvor kommer USA så ind i billedet? Jo, 

dette skyldes, at irske immigranter bragte 

denne tradition med sig til USA i starten af 

1800-tallet. Navnet ”Halloween” er imidler-

tid ikke amerikansk, men oprindeligt fra 

England. Engang gjorde den katolske kirke 

1. november til sin allehelgensdag og der-

med 31. oktober til sin allehelgensaften, 

eller på engelsk: ”All Hallow’s Evening” - 

som senere blev til ”Halloween”. På dette 

tidspunkt mindedes man de døde, her-

iblandt martyrer og legender. 

Der er dog ingen påviselig sam-

menhæng mellem kristendom-

men og Halloween— altså så-

dan som kelterne startede det. 

 

Og nu til det store objekt: Græs-

karret! 

Tradition med uhyggelige ansig-

ter på græskarrene stammer 

nemlig også fra kelterne. Oprin-

deligt brugte kelterne roer til at 

lave lygter, som ligeledes som i 

dag havde skræmmende ansigter med det 

formål at jage de dødes ånder væk, så de 

ikke kunne gøre skade på de levende. Roer-

ne blev imidlertid til græskar senere, idet 

engelske pilgrimme tog traditionen med til 

Amerika, som ikke havde roer. Græskar var 

der dog masser af, så herfra kommer altså 

vores tradition med at skære græskar. 

 

Men det med ”trick or treat” må da så væ-

re amerikansk? Nej, heller ikke det er op-

rindeligt fra USA. Dette er nemlig også en 

gammel europæisk skik, som stammer til-

bage fra den såkaldte allesjæledag, der 

oprindeligt lå 2. november, altså dagen 

efter allehelgensdag. Her besøgte de fatti-

ge tiggere de mere velhavende folk for at 

bede for de døde i husholdningerne. Som 

”betaling” fik de en sjælekage, som var en 

slags småkage. Denne praksis blev så sene-

re udviklet til at rasle om mad og penge, og 

traditionen med den nutidige form for ras-

len ved dørene startede egentlig ved, at 

irske og skotske lokalsamfund i USA genop-

livede traditionen i begyndelsen af 1900-

tallet. Under 2. Verdenskrigs knaphed på 

sukker måtte traditionen dog sættes i bero. 

Halloween i Danmark er dog en forholdsvis 

”ung” tradition og egentlig ikke noget, der 

forbindes med Danmark, andet end at vi 

har taget den udviklede amerikanske tradi-

tion til os. Det danske ord for Halloween er 

Allehelgensaften, som også blev fastsat til 

den 31. oktober. Herefter kom helligdagen 

Allehelgenssøndag, som blev fastsat til før-

ste søndag efter allehelgensdag (1. novem-

ber), hvor troens forbilleder fejres og de 

døde mindes. I enkelte kirker oplæses 

blandt andet navnene på de sognebørn, 

der er døde i løbet af året. Ved helligdags-

reformen af 1770 afskaffedes allehelgens-

aften dog som en helligdag. 

Overtro i Danmark 

I Danmark har man dog haft andre former 

for overtro i løbet af oktober. I gamle dage, 

da høsten netop var overstået, brugte bon-

den og familien til at spekulere over, om 

der nu var mad nok til familien og dyrene 

til vinteren. Man tog derfor varsler for den 

kommende tid: 

- ”Vil træerne ej lade løvet fare, da bliver 

vinteren streng, tag dig i vare”. 

- ”Hvis haren optræder i sommerpels i okto-

ber, bider vinteren sig ikke fast lige straks”. 

- ”Tåge i oktober varsler megen vintersne”. 

- ”Mild oktober giver streng senvinter i 

marts” (kilde: http://

kalendarium.tripod.com/kalsokt.htm) 

Man brugte dermed naturens tegn til at 

afgøre vinterens udfald og hvordan man 

kunne råde over forrådet. 

Oktober blev i øvrigt i gamle dage kaldt 

”sædemåneden”. Dette hænger sammen 

med, at vintersæden, som primært dækker 

over rugen, skulle sås i oktober. Selve nav-

net ”oktober” dækker over ”den ottende 

måned”, idet marts oprindeligt blev regnet 

som årets første måned. 

 

Roelygter i Danmark 

Skal man dog i oktober være lidt ”retro” 

kan man selv prøve at lave en roelygte, 

ligesom kelterne (og danskerne) oprinde-

ligt gjorde. Det var nemlig herhjemme lyg-

ter lavet af roer, og ikke græskar, 

som lyste op i efterårsmørket tidli-

gere. Dog er det ikke lige så popu-

lært herhjemme længere med roer-

ne, idet græskarrene har vundet 

indpas, mest som følge af super-

markedernes markedsføring. Man 

kan derfor fastslå, at de gamle tra-

ditioner herhjemme langsomt er 

sivet ud i forhold til det Halloween, 

som vi kender den dag i dag. 

   - Frederik, H2. 
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NybroTidendes Oktobermadklumme: 

Nemme retter til en hver smag! 

Det er oktober, en af de bedste måneder på hele året og det skal fejres med 

nogle gode efterårsretter med rodfrugter, og én af de bedste råvarer sæso-

nen har at byde på: æbler.  

-Clara,K-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fra theisraelifoodie.wordpress.com) 

 

Ostefyldte pretzels (Saltkringler): 8 portio-

ner 

Ingredienser: 

- 390 g. pizzadej (bedst at bruge købt) 

- 200 g. mozzarellaost i strimler 

- 3 spsk. smeltet smør 

- 3 fed hvidløg, finthakket 

- 2 spsk. frisk persille, finthakket (kan ude-

lades eller bruges tørret persille) 

- 100 g. parmesanost, revet 

 

Fremgangsmåde: 

Forvarm ovnen til 200 °C. Rul og stræk 

pizzadejen ud i en rektangel. Skær denne 

rektangel ud i 8 lige store strimler. Stræk 

strimlerne af dej en smule, så den bliver 

bredere og længere. Placer mozzarellaost 

hele vejen ned af midten på hver dejstribe. 

Fold og knib dejen sammen omkring oste-

fyldet langs hele strimlen og sørg for at 

lukke enderne. 

Fold kringlerne ved at følge guiden oven-

over og overfør de foldede kringler til en 

bageplade med bagepapir. Bland den 

smeltede smør sammen med hvidløget og 

persillen og hæld det på kringlerne. Drys 

parmesanosten jævnt over kringlerne og 

bag i ovnen i 20 min. Eller indtil de er gyld-

ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkebøf med bagte sprøde kartoffelbå-

de (4 pers): 

Ingredienser: 

- 1 kg. skrællekartofler (kogefaste) 

- 1 spsk. olivenolie 

- 1 tsk. rosmarin  

- 1/2 tsk. groft salt 

- 500 g. hakket oksekød 

- 1/2 tsk. groft salt 

- Peber fra kværn 

- 15 g. smør (1 spsk.) eller 1 spsk. olie 

 

Fremgangsmåde: 

Skrub kartoflerne rene. Skær dem i både 

og vend dem i olie og rosmarin. Bag kar-

toflerne ved 225 °C, til de er møre, i ca. 40 

min. Stil en kødnål eller spids kniv i og be-

døm konsistensen. Drys med salt. 

Ælt kødet til det hænger godt sammen. Del 

det i 4 dele. Form dem til bøffer, ca. 2-3 

cm. tykke. Hak dem med en kniv på over-

fladen. Varm smør eller olie på en pande til 

det er gyldent ved kraftig varme. Brun 

bøfferne ca. 1 min. på hver side. Krydr med 

salt og peber. Steg bøfferne færdige ved 

middelvarme i ca. 4 min på hver side, til de 

er gennemstegte. 

 

Smasklækker crumble (4-6 pers.): 

Ingredienser: 

- 1 kg. æbler (ca. 7 styk) 

- 85 g. sukker (1 dl.) 

- 1 tsk. st. kanel 

- 30 g. rosiner (1/2 dl.) 

- 125 g. smør 

- 150 g. hvedemel (2 1/2 dl.) 

- 85 g. sukker (1 dl.) 

 

Fremgangsmåde: 

Skræl æblerne. Skær dem i kvarte 

og fjern blomst, stilk og kernehus. Skær 

æblerne i tynde skiver og læg dem i et 

smurt, ovnfast fad. Bland sukker, kanel og 

rosiner og drys det på æblerne. Smuldr 

koldt smør i mel og bland sukkeret i. Drys 

dejen over æblerne. Bag kagen midt i ov-

nen ved 200 °C i 30-40 min. Serveres lun. 

Evt. med flødeskum, cremefraiche eller 

vaniljeis. 

 

Tip! Alternativt kan man udelade rosiner 

og kanel og bruge 1/2 vaniljestang i stedet.   

Den kan også laves med 1 kg. Rabarber i 

stedet, så skal man bare tilsætte 2 dl. suk-

ker til dejen og erstatte kanelen (og rosi-

nerne) med 1/2 vaniljestang.  

- Agnes, O-4 
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Det er endnu en gang tid til at besøge 
én af gangene her på kollegiet. Og den-
ne er nok en del af en bygning, som alle 
kender; det er nemlig dén bygning der 
har KælderCaféen neden under sig. Det 
må være en festlig gang, men også en  
gang med mulighed for ret så meget 
larm. 

Nedenunder har vi selvfølgelig JK-ulige. 
Denne gang er nok én af dem med flest 
vægmalerier på hele kollegiet. Der var 
så mange, at der ikke var plads til dem 
alle hér. Vi bliver dermed desværre 
nødt til at undvære en ret stor én af en 
sulten isbjørn med en farverig spiseser-
viet om halsen - men den kan man jo 
selv opsøge.  

Der er ikke mange som ved hvornår 
disse malerier er lavet. Beboerne på 
gangen kender ikke til vægmaleriernes 
oprindelse, da de fortæller, at disse har 
været der i al den tid de har boet på 
kollegiet. Det er ikke ofte man ser en 
underskrift eller en dato ved billedet, 
men der er en lille én ved en måge på 
JK-ulige som har begge! Det er ret uty-

deligt at læse. Det eneste jeg er sikker 
på omkring underskriften er, at de star-
ter med et ’F’. Datoen på den anden 
side er lidt nemmere at tyde. Der står 
enten at det er d. 10. eller 12. marts 
1994. Hvis dette er blevet skrevet på 
samme tid som selve maleriet er lavet, 
er den mere end 24 år gammel! 24 år 
er da langt tid, men det giver god me-
ning når kollegiet stammer fra 70’erne. 
Den har dog stadig holdt sig ret så godt 
og det er spændende at se, hvor meget 
historie kollegiet har at byde på.  

Der bliver som regel holdt food clubs, 
og i slutningen af september måned på 
ét af JK-uliges køkkener, blev der gjort 
en indsats for at holde det igen efter en 
lang sommerpause. 

Én af vores redaktører, Clara, bor på JK-
ulige, og ligesom mange andre, har hun 
gjort noget ud af sit dørskilt. Jeg så et 
Yoda-emblem og der er også én der har 
et Min Nabo Totoro-inspireret skilt.  

 

 

 

Det er et stykke tid siden, der har væ-
ret afholdt TDK, gangene imellem; 
snart 2 år! På JK-lige var der sidste gang 
smølfe-tema, og der blev festet i et af 
JK-liges køkkener. Det  er da fedt at 
høre, at de to gange laver arrangemen-

ter sammen nogen gange.  

Tager vi netop ovenpå kommer vi op til 
JK-lige. Her støder man på mange for-
skellige ting malet eller klistret på gul-
vet. Der er tape, som danner mønstre, 

og de ser ud som om, der er blevet ma-
let en bane til noget, der ligner ølstafet.  

Der er hængt rigtig mange ting op på 
både vægge og døre heroppe. Endda et 
meget flot spejl, hvor der står: BEEFEA-
TER, London Distilled DRY GIN. Noget 
der også er specielt ved JK-lige er, at de 
har døre ved deres gang. Det er der 
ikke mange gange der har længere. 

Gangene på kollegiet: JK 

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 

1. oktober: Sol op: 07.13, sol ned: 18.46. Dagen er 

aftaget med 6 timer og 0 minutter. 

5.—6. oktober: Oktoberfest i S-huset 

7. oktober: Eremitageløbet i Dyrehaven 

11. oktober: Det seriøse motionsløb, DTU 

12. oktober: Det useriøse motionsløb, DTU  

12. oktober: Kulturnat i København 

14. oktober: Cykeloprydning på Nybrogård 

24. oktober: FN-dag (blev grundlagt i 1945) 

28. oktober: Sommertid slutter (husk at stille uret 1 

time tilbage!) 

31. oktober: Halloween/Allehelgensaften 

 

Hvilke sprog er ordet ’oktober’ skrevet på 

herunder?: 

1.  Tetor___________________________ 

2.  Hydref___________________________ 

3.  Październik ___________________________ 

4. Lokakuu___________________________ 

5. Spalis___________________________ 

6. Outubro___________________________ 

7. Listopad ___________________________ 

8. Urriaren___________________________ 

 

Se svar nederst på s. 8 

        Tomb Raider – Hypen fortsætter 

D. 14/9-18 blev det 18. og seneste Tomb Raider-spil udgivet, og det måtte NybroTidende selvfølgelig lige afprøve!  

Shadow of the Tomb Raider er tredje og sidste spil i trilogien, som begyndte i 2013, om hovedpersonen Lara Crofts tidlige liv og udfordringer inden 

hun udvikler sig til den Tomb Raider, vi kender fra de endnu ældre spil og film.  

Storylinen kan der være delte meninger om; uden at afsløre for meget, starter spillet rigtig lovende et spændende sted i Mexico. Men efter de første 

sekvenser støder Lara på mange opgaver, som man gennem de to tidligere spil allerede er stødt på. Man møder altså  

aldrig noget helt uforudsigeligt, og det gør spillet en smule kedeligt i længen. En lidt anderledes spiloplevelse består 

dog i, at man i få sekvenser får lov til at spille som Lara som barn, mens hun går på opdagelse i Croft Manor – Laras 

barndomshjem. 

 

Selve spillets kvalitet kan man ikke klage over. Effekterne fungerer og i hvert fald til PS4 er grafikken ret flot. Den realistiske setting står dog i direkte 

kontrast til de urealistiske virkemidler; såsom Laras evne til at holde vejret under vandet i et næsten overmenneskeligt tidsrum samt hendes evne til at 

overleve flystyrt, ekstreme orkaner og overnaturlige kræfter, der forsøger at gøre det af med hende. Her kan man godt synes at savne en vis naivitet og 

uskyld i form af de grafiske effekter, som findes i de ældre spil, således at man ikke behøver tage de urealistiske begivenheder alt for seriøst. 

Alt i alt 

Til trods for, at spillet sagtens kunne forbedres, er Shadow of the Tomb Raider et spil, man næsten bør eje, hvad enten man vil have slutningen på 

trilogien, eller ikke kan holde sig fra at udforske i et third-person-shooter action-adventure med en kvindelig protagonist, som praktisk talt er udødelig. 

 

 

 

Spillet er både tilgængeligt på Steam såvel som download til PS4, Windows og Xbox One.     

                     Det første Tomb Raider-spil fra 1996.  Cla-


