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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  

Årets 11. måned står atter for døren. Det er blevet novem-

ber—den berygtede måned mellem efterår og vinter og 

mellem halloween og jul. Er du en af dem, der bare ikke kan 

få nok af jul, kan du tage forskud på den fredag 2. novem-

ber (især hvis du er til de våde varer), hvor det atter er J-

dag. Er du en af dem, der i stedet blot har lyst til at gro et 

overskæg, kan du også roligt gøre det i denne måned, hvor 

det igen er blevet tid til ’Movember’. NybroTidende har i 

denne omgang fokus på begge ting. Vi har også taget et kig 

på det såkaldte NaNoWriMo. Hvad dette er, kan du se me-

get mere om inde i bladet. Et hint er dog, at det er noget 

som nok passer meget godt til den kolde, mørke og våde 

måned, som vi nu atter skal igennem. 

 

  

 

 

 

 

Templet , s. 5 

   

 

 

 

Traditioner i november, s.  8 

 

 

11) Evt. 

Her blev der stemt om Kim som blivende ny 

formand for Motionsklubben, han stillede 

selv op: 9 stemte for, men hvis der er andre 

som ønsker at være formand for Motions-

klubben eller er uenige med denne beslut-

ning så bedes de indsende et punkt til næ-

ste beboerrådsmøde og det vil blive taget 

op.  

Godkendelse til at afholde et minievent for 

Kollegiet, ved Kasper P16, hvor der laves 

græskar lamper med konkurrence/Bedste 

Græskarkåring med biografbilletter som 

første præmie. Tilmeldingsprisen for even-

tet vil være, hvad et græskar koster og hvis 

kollegiet skal finansierer førstepræmien skal 

der søges om det til næste beboerrådsmø-

de. 8 stemmer for afholdelsen af minieven-

tet. Eventen må således finde sted/

afholdes.  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 7. november 

2018 kl. 19.00. 

 

 

 

Er du sekretariatets nye medar-

bejder? s. 4 

Øl, and og overskæg 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

 Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, P16 Er det dig? Lea, L6 

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 Kim, E21 

              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:        Marie, D60 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 

Lærke, H56  

GH-ulige:     Mangler Kontortid: Mandag 19:00-20:00   

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Peter Jon, G28 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 
Peter Jon 

Tlf.: 61 91 97 92  
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:       Marianne, T46 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 

NaNoWriMo 

    

En anderledes forretning med anderledes koncep-

ter! 

Har du nogensinde hørt om en frisør der sælger retro-

spil og fantasy-merchandise? Hvis ikke, kender du 

nok ikke Ruben og Bobby. Butikken bestyres af to 

fyre, som voksede op i 80’erne og har en forkærlighed 

for ældre spil og spilmaskiner. Desuden er de vilde 

med alternative frisurer, så hvorfor ikke lave en ’2 i 

1’? 

 

Ingen bytteservice som du kender den! 

Her byttes ikke købte varer, men brugte varer. Har du 

gamle spil, samlerfigurer eller spilmaskiner du gerne 

vil af med, kan alle former for disse afleveres i butik-

ken og kan på retromanér byttes til andre varer i bu-

tikken. Så er du træt af mainstream butikskæder, er 

Ruben og Bobby et godt sted at gå på opdagelse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Bjelkes Allé 7a, Kbh N 

Hjemmeside: rubenogbobby.squarespace.com 

Åbningstider: Mandag: 13-17 

Tirsdag-fredag: 9-17 

Lørdag: 11-16 
 

     Clara, K-55 

National Novel Writing Month AKA 
NaNoWriMo. Dette er et event der 
finder sted i løbet af hele november 
måned. Flere hundrede tusinde men-
nesker over hele kloden, der prøver at 
skrive 50.000 ord på 30 dage.  

Eventet har vokset marginalt siden det 
startede i juli 1999. Dengang startedes 
ud med 21 deltagere, mens der sidste 
år var omkring 400.000 deltagere. 

Der er nogle simple regler: Man må 
starte med at skrive klokken 00.00 d. 1. 
november og ende klokken 00.00 d. 30. 
Man må ikke starte med at skrive før, 
men man må gerne outline og have 
masser af noter for at gøre skrivningen 
nemmere så at man ved, lige præcis 
hvad man skal skrive. Man må skrive i 
hvilken som helst genre man vil, og på 
hvilket som helst sprog. 

Det er traditionelt set meningen at 
man skal prøve at skrive en roman (da 

minimumlængden for en roman er 
50.000 ord), men man kan sagtens til-
passe reglerne, som man lyster. Menin-
gen med hele denne idé, er naturligvis 
at få folk til at skrive, så hvis du f.eks. 
hellere vil skrive en masse noveller, 
digte, manuskrifter, fanfiction eller per-
sonlig dagbog, så kan man sagtens gøre 
det. 

Man kan se mere på deres egen hjem-
meside: https://nanowrimo.org/ og 
deres twitter hvor de holder motive-
rende taler, ideer til indhold samt kon-
kurrencer. Der er også mulighed for at 
finde nogle at snakke med online, da 
det at skrive tit kan være en ensom 
aktivitet.  

Nogle af de mere kendte bøger, som er 
blevet skrevet som et NaNoWriMo-
projekt er: Water for Elephants af Sara 
Gruen, Anna and the French Kiss af Ste-
phanie Perkins, Cinder af Marissa Mey-
er, The Night Circus af Erin Morgens-

tern og Fangirl af Rainbow Rowel.  

I april samt juli er der også Camp Na-
NoWriMo, hvilket foregår på samme 
måde, men forskellen er, at man må 
skrive lige så mange ord som man ly-
ster. Om man sætter sig for at skrive 
100 eller 100.000 er op til én selv. 

 - Agnes, O-4 
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Side 4 

Har du lyst til at hjælpe beboere i nød? Har 

du sans for struktur og detaljer og vil du 

have kort til arbejde? Så er jobbet i Sekre-

tariatet noget for dig. Du får god føling 

med kollegielivet og hvad der sker “bag 

murene”, samt mulighed for at hjælpe 

dine medkollegianere med at navigere 

gennem reglerne og gøre livet så smidigt 

som muligt i et arbejdsmiljø hvor der er 

plads til hygge. Selvom jobbet er seriøst, er 

der stadig tid, en gang i mellem, til at ven-

de verdenssituationen og opbygge venska-

ber. 

Hvad går jobbet ud på? 

Arbejdsområdet indebærer behandling af 

studiekontroller, dispensationsansøgnin-

ger, interne ventelister, opsigelse af leje-

mål samt fremleje og andet ad hoc arbej-

de. Alt dette foregår på kontoret i H-

kælderen. 

 

 

Hvilke krav er der? 

Du skal have gode formuleringsevner, væ-

re flydende i både skriftligt og mundtligt 

dansk, være stærk i engelsk både mundt-

ligt og skriftligt, være imødekommende og 

have ordenssans. Sluttelig kræves der, at 

du kan arbejde mindst 2 år efter ansættel-

sen. 

Hvad er arbejdstiden? 

Sekretariatets kontortid er mandag 19:00-

20:00 og torsdag 20:00-21:00, som udgør 

fast arbejdstid. Derudover så møder du til 

vagt 30 min før åbningstid, og bliver bag-

efter, hvis nødvendigt. Vi er to på arbejde 

hver gang i normale perioder, og du vil 

derfor i gennemsnit komme til at arbejde 

omkring 2-5 timer om ugen, men i travle 

perioder mere. Du kan selvfølgelig tage fri 

i kortere perioder med eksamen eller fe-

rie, så længe det passer ind med de andre 

ansatte i sekretariatet. 

 

I øvrigt 

Lønnen er 150 kr. i timen og du vil blive 

grundigt oplært af de andre ansatte i Se-

kretariatet. Oplæringsperioden er typisk 

nogle måneder afhængig af travlhed, hvor 

du gerne skal kunne være her så meget 

som muligt. 

 

Interesseret? 

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kigge 

forbi sekretariatet i åbningstiden eller kon-

takt os på sek@nybro.dk, så tager vi gerne 

en snak med dig om jobbet. Hvis du er 

interesseret så send en jobansøgning til 

Sekretariatet på sek@nybro.dk. Ansøgnin-

gen skal indsendes senest tirsdag d. 01. 

januar, der holdes dog samtaler løbende. 

Ansættelsesstart vil ske hurtigst muligt, 

men vi tager selvfølgelig højde for eksa-

mensperioden og juleferien. 

- Agnes, O-4 

Vis os din hverdag! 
Lad resten af kollegiet nyde godt af et 
kig ind i en anden studerendes hver-
dag! Vi hos NybroTidende er meget 
interesserede i at høre, hvordan din 
hverdag er. Kunne du tænke dig at 
dele hvad der sker for dig i løbet af en 
uge?  

 

Som vi ved, er der en hel del DTU’ere 
her på Nybrogård, men selv inden for 
DTU er der rigtig mange studieretnin-
ger. Derudover, selvom det er største-
delen, som studerer ude på en af 
DTU’s afdelinger, er der også et par 
stykker som ikke gør. Det er altid sjovt 

at høre om andre alter-
native uddannelser, og 
få inspiration, evt. hvis 
man overvejer studie-
skift. 

Derudover er der et par 
udvekslingsstuderende, 
som nok også er i gang 
med at etablere deres 
egen hverdag, hvilket 
kunne være sjovt at få et 
indblik i. 

 

Så har du lyst til at dele, hvad du ople-
ver i din hverdag? Du kan fortælle os 
om dit stude, arbejde, køkken, gang, 
venner, familie og fester. Hvad du vil 
dele er helt op til dig! 

Man kan enten dele sin hverdag på 
NybroTidendes Instagram, hvorefter at 
vi så vil highlighte hvad der er sket, her 
i en artikel i NybroTidende, eller du 

kan bare skrive til 
os og sende bille-
der, der fortæller 
om din hverdag, 
hvorefter der vil 
blive skrevet en 
artikel om det. 

 

 

 

 

Henvend dig til NybroTidende på mail: 
tidende@nybro.dk eller skriv til os på 
Facebook, hvis du kunne være interes-
seret i at dele din hverdag med resten 
af kollegiet i en uge.  

Er du Sekretariatets nye medarbejder? 

mailto:sek@nybro.dk
mailto:sek@nybro.dk
mailto:sek@nybro.dk
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Side 5 

  
 
 
 
 
På Jernbanevej 16 i Lyngby ligger Templet, der har væ-
ret aktivt koncertsted siden 1970’erne. Selve bygningen 
blev opført helt tilbage i 1903, og fungerede dengang 
som Lyngby Tekniske Skole. 
 
Stort set hver weekend fra perioden september til maj 
spilles koncerter. 
Billetpriserne varierer en smule fra koncert til koncert 
men ligger i gennemsnit på 120,- 
Af genrer bliver der spillet alt fra pop til psykedelisk 
rock, punk og country til hiphop m.v. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nogle af de mest populære koncerter er metalarrange-
menterne ’Temple of Doom’, som finder sted ca. en 
gang om måneden. 
Alle arrangementerne bliver holdt kørende af frivillige, 
som laver mad til bandene, står i Templets drinksbar, 
garderobe samt indgang. 
 
Vil du vide mere, så besøg Templets hjemmeside: 
www.templet.dk 
 -Clara, K-55 

Bandet Billy Boy in Poison 
spillede koncert i maj. 

spiller både d. 7. og 8. december 2018. 
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Side 6 

Referat af beboerrådsmøde 

1) Fremmødte: Peter G28, Ditlev T47, Adri-

an C24, Marie D60, Rikke H2, Lisa B60, Ma-

rianne T46, Josephine B56, Keegan O2, 

Patricia D6, Casper C27, Kim E21, Lars Kaj, 

Kasper P16, Lea L6, Steffen L6 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Keegan O2, 

Sprog: Dansk 

3) Antal stemmeberettigede: 10 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt, men mindre hold-

ningspræget. 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

6) Økonomi:  

Der er problemer med pengeoverførsel 

KAB 

Biklubben solgt 

For dette kalenderår (fra oktober til okto-

ber) er indkomsterne på 395,283.67 kr., 

mens udgifterne var på 406,452.61 kr. 

uden lønningerne fra netværksgruppen. 

Det ses altså, at Kollegiet er i underskud.  

Underskuddet skyldes de for høje bevillin-

ger til Kollegiets Klubber. 

Rådighedsbeløb på 82,989,44 kr.  

Kældercafeen har ikke søgt om penge i 

hele sidste kalenderår. 

3 måneders regel om udbetaling af løn er 

ikke overholdt af netværksgruppen  

7) Øvrige meddelelser:  

Evt. gennemgang af referat fra sidste be-

styrelsesmøde eller dagsorden før det næ-

ste: Her nævnte Lars Kaj, da bestyrelsen 

ikke var tilstede, at man tidligere havde 

overvejet at montere nye emhætter i køk-

kenenerne ved at tage en blok ad gangen 

pr. år, men det kan sandsynligvis gøres 

billigere ved at få lavet alle blokkes køkken-

ener i en omgang, derfor vil det ikke blive 

gjort på denne måde alligevel. Samt blev 

ideen om trapper til kollegiets svalegange 

forkastet.  

8) 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. 

10 stemmer for. 

Lea er hermed den nye formand for Kolle-

giets Haveforening  

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.   

Det blev nævnt her, at det er vigtigt at ved-

kommende er god til engelsk, samt har en 

ren straffeattest og at der skal foretages 

mere skiltning om nøglebærer.  

4 personer stillede op til posten;  

Peter fra G28, Marie fra D60, Rikke H2 og 

Patricia D6. Personerne præsenterede kort 

sig selv og efterfølgende blev der per papir, 

af de 9 stemmeberettigede, da 1 af de 10 

stemmeberettigede stillede op, stemt om 

posten. Hver fik 2 stemmer da der var 2 

ledige pladser.  

Første afstemning faldt ud således: 

Rikke, Peter Patricia lige mange stemmer 

(5) 

Marie (4) 

De tre førendes navne blev skrevet på en 

seddel og via lodtrækning blev Patricia og 

Peter valgt som værende de nye Nøglebæ-

rere sammen med den nuværende nøgle-

bærer (Kasper P16). Såfremt de kan fremvi-

se ren straffeattest og har underskrevet 

kontrakten, er de tre nøglebærer poster 

igen besat.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

Udmeldelse CD-lige Adrian C24 erstattet af 

Marie D60: Stemmer for: 10 

Indmeldelse i stedet for Niels på ST-lige 

Marianne T46: Stemmer for: 10 

11) Evt.  

Her blev der stemt om Kim som blivende 

ny formand for Motionsklubben, han stille-

de selv op: 9 stemte for, men hvis der er 

andre som ønsker at være formand for 

Motionsklubben eller er uenige med denne 

beslutning så bedes de indsende et punkt 

til næste beboerrådsmøde og det vil blive 

taget op.  

Godkendelse til at afholde et minievent for 

Kollegiet, ved Kasper P16, hvor der laves 

græskar lamper med konkurrence/Bedste 

Græskarkåring med biografbilletter som 

første præmie. Tilmeldingsprisen for even-

tet vil være, hvad et græskar koster og hvis 

kollegiet skal finansierer førstepræmien 

skal der søges om det til næste beboer-

rådsmøde. 8 stemmer for afholdelsen af 

minieventet. Eventen må således finde 

sted/afholdes.  

12) Ny mødedato: Onsdag d. 7. November 

2018 kl. 19:00 i GH-kælderen 

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

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  
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Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden - Beboerrådsmøde – Ons-

dag d. 7.11.2018 kl. 19:00 i GH-

Kælderen  

1) Fremmødte:  

2) Valg af ordstyrer og sprog:  

3) Antal stemmeberettigede:  

4) Godkendelse af referat fra sidste be-

boerrådsmøde:  

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) Julefrokost v. Kasper P16  

Til DISKUSSION / AFSTEMNING  

Der skal vælges hvor og hvornår kollegi-

ets Julefrokost skal afholdes. Sidste år 

blev det afholdt i kælderCaféen i januar 

måned. Det har efterfølgende været 

oppe og vende om man skulle holde 

julefrokost på Old Irish Pub i Lyngby 

eller nede på Nybro Kro. (med mulighed 

for at gå tilbage til KC for at feste) Sidste 

år blev den samlede regning for mad og 

drikke til alle 31 deltagere 13.200 kr. 

Pengene blev brugt på mad, drikke, 

pynt og underholdning. Følgende er 

inviteret til julefrokost: Beberådets 

stemmeberettiget, Bestyrelsen på kolle-

giet, Sekre-tariatets ansatte, Netgrup-

pens Ansatte, Klagenævnet, Nybrogård 

Kasserer, Barens aktive, Formænd for 

ALLE klubberne og folk som gennem det 

seneste år har gjort en ekstra god ind-

sats for kollegiet. - Der skal diskuteres 

og stemmes om følgende:  

Hvor og hvornår skal det afholdes?  

Hvor mange personer er vi? Hvad er 

budget? Hvem står for arrangering og 

arrangementer til festen?  

Hvordan gør vi det  

Evt.  

 

B) Angående Cykel oprydningen 2018 

v. Kasper P16  

Til AFSTEMNING  

På selve dagen hvor der var cykel op-

rydning på kollegiet var vi kun os plan-

læggere og Kaas som mødte op. Det 

betød at selve oprydningen tog langt 

længere tid end forventet. På dagen 

blev der opsamlet 110 Cykler. efterføl-

gende er ca. 10 stk's blevet afhentet af 

deres ejer igen. Dette betød dog ekstra 

meget arbejde til os der mødte op, og vi 

vil derfor gerne ansøge om 2 timer til 

hver person ekstra. da vi i forhold til 

hvad der var blevet sat af til os alligevel 

formåede at gå over tid.  

Afstemningen lyder således: kan der 

gives 2 times ekstra arbejde til både 

Kasper Hansen P16 og Josephine Thal-

mann B56  

 

C) Reparation af Ismaskine v. Kasper 

P16  

Til AFSTEMNING  

For leden uge brød vores Is maskine 

som laver isterninger i baren ned. den 

er nu blevet fixet, men regningen er en 

lidt stor mundfuld. Vi vil derfor gerne 

ansøge om 7.000 kr. til dækning af reg-

ningen da vi på nuværende tidspunkt 

ikke har pengene. For den fulde repara-

tion koster det 11.800 kr. men vi vil ger-

ne dække noget af beløbet selv. regnin-

gen dækker over: - Skift af en motor og 

en bakke inde i is-maskinen. - Fuld gen-

nem rensning  

- Arbejdstimer for ham der kom ud og 

lavede det mvh Kældercaféen  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer.  

11) Evt.  

12) Ny mødedato  

 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted.  

 

Svar på Brain Gym: 1.  baskisk, 2. bretonsk, 3. tjekkisk, 4. tyrkisk, 5. walisisk, 6. aserbajdsjansk, 7. kroatisk, 8. finsk 
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Traditioner i november 

Hvad betyder egentlig J-dag, som fejres 
første fredag i november hvert år? Hvor-
for går en del rundt med overskæg i denne 
måned? Og hvem var egentlig ham Mor-
ten, der har en aften opkaldt efter sig? 
Denne artikel giver svarene på alt det 
(eller i hvert fald det meste), som man 
måske kunne undre sig over her i novem-
ber. 

Det er nu for alvor blevet efterår, og det 
kan måske for en del blive deprimeret nok i 
sig selv. Men november er heldigvis måne-
den for en masse sjove og skøre traditio-
ner.    

J-dag: Historien om en øl 
Man kan nok ikke komme uden om, at for-
binde november med J-dag, som altid fal-
der på den første fredag i november. I år er 
det således den 2. november, der danner 
rammen om julens indtræden. Men hvor-
for fejrer man egentlig J-dag - og nu i år for 
28. gang? 
Historien med J-dag startede i 1990. Denne 
dag blev markedsført af Tuborg som den 
første dag på året, hvor Tuborg Julebryg 
skulle sælges i caféer, på værtshuse mv. Ju-
lebryggen blev dog oprindeligt brygget for 
første gang ni år før, nemlig i 1981. Øllen 
blev hurtigt et slogan for Tuborg for at 
markere, at det snart var jul, og deres vel-
kendte reklame så dagens lys i 1984 og har 
kørt hvert år lige siden. 
Dog faldt den allerførste sne ikke på en fre-
dag i 1990, men på den første onsdag i no-
vember, og det var således den 7. novem-
ber 1990, at J-dag så dagens lys. Dagen 
blev kaldt J-dag, da J simpelthen står for 
jul. 
Dagen blev dog imidlertid så populær, at 
man i 1999 tog beslutningen om at rykke J-
dag til den første fredag i november—mest 
fordi mange unge mennesker ikke mødte 
op til undervisning dagen efter. Tidspunk-
tet blev også rykket tre timer frem fra 
23.59 til 20.59. 23.59 var det oprindelige 
tidspunkt, idet øllen skulle udgives 1 minut 
før det blev torsdag. Det nye tidspunkt stod 

dog ikke til at ændre—det skulle være 
20.59, altså præcis 3 timer før! 

Overskæggenes måned 
Du har sikkert før lagt mærke til, at en del 
mænd vælger at anlægge overskæg her i 
november. Det er nemlig ikke blot blevet 
november, men Movember, som er en 
sammentrækning af moustache og novem-
ber. Det hele startede tilbage i 1999, da en 
gruppe på 80 australske mænd valg-
te at gøre noget, for at skabe op-
mærksomhed på dyrevelfærd. 
Derfor groede de sig nogle 
”knurhår”. Nogle år senere, i 
2003-2004, valgte en anden 
gruppe australske mænd at 
anlægge overskæg for også at 
skabe opmærksomhed. Dog ik-
ke på dyrevelfærd denne gang, 
men på mænds psykiske proble-
mer og ikke mindst prostatakræft. 
Disse emner var på dette tidspunkt et tabu-
belagt emne, og man ønskede altså at 
afhjælpe dette problem, så der kunne blive 
snakket mere om det, i lighed med op-
mærksomhed på kvinders brystkræft. Nu 
var det altså mændenes tur til at få op-
mærksomhed. Movember blev herefter 
langsomt til en trend, og den australske 
gruppe grundlagde herefter Movember 
Foundation, der i dag er blandt de 100 stør-
ste ikke-statsstøttede organisationer i ver-
den. 
Men hvad har overskægget så med mænds 
psyke og prostatakræft at gøre? Overskæg-
get er blot en sjov gimmick og har som så-
dan ikke noget med eksempelvis prostata-
kræft at gøre. Dog er det blevet mere og 
mere udbredt gennem tidens løb at afhol-
de Movember, og også kvinder er efterføl-
gende begyndt at anlægge (falske) over-
skæg for at vise deres støtte til den gode 
sag. 
 
Mortensaften 
En del danskere spiser andesteg eller gås 
om aftenen den 10. november. Denne dato 

er kendt som Mortensaften, som er dagen 
før Mortensdag, der altså er den 11. no-
vember. Den 10. november falder i år på 
en lørdag. Men hvem var ham der Morten? 
Morten hed oprindeligt ikke Morten, men 
Martin. Han var biskop af den franske by 
Tours og levede tilbage i 300-tallet, hvor 
Frankrig dengang var en del af Romerriget. 
Han blev dog imidlertid født i Ungarn, som 

dengang også var en del af Ro-
merriget. Martin var en me-

get velset mand, idet han 
havde et varmt hjerte for 
de fattige og var endda i 
stand til at helbrede sy-
ge og opvække døde. 
Som femtenårig meldte 
han sig til den romerske 

hær, men da han blev 20, 
blev han munk. Hans gode 

ry fortsatte imidlertid, og der-
for ville befolkningen i Tours ger-

ne vælge ham som biskop. Men det ønske-
de Martin ikke at være, så da indbyggerne 
kom for at udnævne ham til biskop, gemte 
han sig i en gåseflok. Gæssene brød sig dog 
ikke om hans besøg, så de skræppede op 
og afslørede ham, og han blev derved tvun-
get til at blive biskop. Som hævn for gæsse-
nes afsløring befalede Martin, at alle hus-
stande en gang om året skulle slagte en gås 
og spise den på den dato, hvor Martin blev 
afsløret. 
På vores egne breddegrader nåede histori-
en først frem på tryk i 1616. Denne helgen-
fest fik dog det nye navn Morten Bisp. No-
vember var dengang en rigtig festmåned, 
idet slagtetiden var en af de gange, man 
spise fersk kød, da det meste ellers blev 
nedsaltet. Dengang var gæs dog ikke så al-
mindelige herhjemme i Danmark, og de var 
meget dyre, så man begyndte derfor at spi-
se ænder i stedet for gæs. Og måske er det 
derfor, de fleste spiser and i dag på Mor-
tensaften? 

 

   - F r e d e r i k ,   H 2 
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-Clara,K-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkaidosuppe (4 pers):  

Ingredienser: 

- 1 porre (150 g.) 

- 25 g. smør (2 spsk.) 

- 2 fed hvidløg 

- 2 tsk. karry 

- 1 kg. hokkaidogræskar 

- 1 l. fond eller bouillon (f.eks. Grøntsags) 
eller vand 

- 1 spsk. Groft salt 

- 1 laurbærblad 

- 1 spsk. peberkorn 

- 100 g. flødeost 

- evt. 1 bdt. basilikum 

- evt. 1 tsk. citronsaft 

Fremgangsmåde: 

Rens græskarret og skær det i tern. Rens 
porren og skær den i ringe. Sauter porre-
ringene i smør i en gryde sammen med 
pillet, knust hvidløg. Tilsæt karry og styk-
kerne af græskar. Hæld bouillon eller vand 
i og bring suppen i kog, tilsæt evt. salt. Fyld 
de tørrede krydderier i et te– eller kaffefil-
ter og luk med f.eks. Bomuldsnor. Lad det 
koge i suppen ca. 20 min. og tag det der-
efter op. Blend suppen jævn. Tilsæt fløde-
ost og blend igen i kort tid. Smag suppen til 
med salt og evt. citronsaft. Giv evt. skyllet 
og hakket basilikum til, creme fraiche, ri-
stet bacon eller brødcroutoner samt flute.  

 

Koteletter i fad (4 pers): 

Ingredienser: 

- 4 koteletter 

- 2 løg 

- 1 peberfrugt 

- 3 gulerødder 

- Flåede tomater 

- Tomatpuré  

- Revet ost 

- Paprika, salt, peber, chili flakes og cayen-
ne peber 

Fremgangsmåde: 

Hak løgene og peberfrugten og sauter dem 
i en gryde. Hak gulerødderne og tilsæt 
dem. Lad dem simre lidt og tilsæt så to-
matpuréen samt de flåede tomater. Smag 
til med krydderier. Lad saucen stå over lav 
til middel varme mens at du krydrer kote-
letterne med salt og peber på begge sider. 
Svits dem derefter på en pande ved høj 
varme til gyldenbrune på begge sider også. 

Fordel noget af tomatsovsen så det dæk-
ker bunden i et ovnfast fad. Læg koeletter-
ne ovenpå med en smule mellemrum og 
hæld derefter resten af tomatsovsen over. 
Drys revet ost over og sæt ind i en 200 °C 
forvarmet ovn i 40 min. Serveres bedst 
med ris. 

Sandkage med variationer: 

Ingredienser: 

- 200 g. smør 

- 200 g. sukker (2 1/4 dl.) 

- 1 økologisk citron, lime eller appelsin, 
eller 1/2 stang vanilje (eller 2 tsk. Vanilje-
sukker) 

- 4 æg 

- 200 g. hvedemel 

Fremgangsmåde: 

Rør blødt smør med sukker til det er hvidt 
og skummende. Tilsat skal af reven citron, 
lime, appelsin eller vaniljesukker/korn. 
Tilsæt et æg af gangen og rør godt mellem 

hvert æg (hvis du ikke er påpasselig med at 
gøre dette, kan dejen skille). Vend melet i 
til sidst. Hæld dejen i en smurt sandkage-
form på ca. 1 1/2 liter. Bages midt i ovn ca. 
1 time ved 175 °C. stik en kødnål, strikke-
pind eller lille spids kniv i midten af kagen, 
hænger der dej på, skal kagen bage videre. 
Vend kagen ud af formen, når den er afkø-
let. Sæt den på en rist.  

Variationer: 

Kog 2 dl. Appelsinsaft med 6 spsk. Sukker 
evt. tilsat 4 nelliker og 5 peberkorn ind til 1 
dl. Sirup. Prik den nybagte kage med en 
kødnål og si siruppen over. Lad kage stå og 
trække ca. 4 timer, gerne længere så lagen 
fordeles i kagen. 

Marmorkage: 

1 portion sandkagedej. Rør 1 dl– kakao og 
saft af 1 appelsin i 1/3 af dejen. Læg halv-
delen af den hvide dej i bunden, derefter 
et lag med den brune dej og dæk med re-
sten af den hvide. Rør lidt rundt i dejen 
med en gaffel. Bages som sandkage. 

Æble og kanel: 

Skræl et par æbler og fjern kernehuset. 
Skær æblerne i store både. Vend æbler i 
en blanding af sukker og kanel og placer 
dem oven på dejen. Tryk dem let ned i 
dejen. Drys evt. med hakkede mandler. 

Blomme og vanilje: 

Brug blommer i stedet for æbler og en 
blanding af vanilje og sukker i stedet for 
kanel og sukker. Drys evt. med mandler. 

- Agnes, O-4 

NybroTidendes Novembermadklumme: 

Varmende retter i en kold tid! 

Så er det november! Det er ved at blive koldere og mørkere, men så er det jo 

et perfekt tidspunkt at prøve nogle retter, som kan varme helt ind i sjælen. Her 

er f.eks. en basiskage med mange variationer og en cremet suppe. 
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Det er tid til en tur gennem gangene i 
LM-bygningen!  

Noget der skiller sig ud ved LM, er en 
hel del flotte vægmalerier. Tag for ek-
sempel denne her Naruto i Sage mode. 
Artisten har faktisk skrevet en form for 
signatur samt årstal: KOLTE ’10.  

Det er dermed nok 8 år siden, at teg-
ningen blev færdiggjort, så chancen for 
at maleren stadig bor her på kollegiet 
er ret lille.  

Maleren af Naruto må have været rig-
tig entusiastisk, for året før, i ’09, har 
KOLTE lavet dette maleri.  

Der er et gennemgående tema med 
tegneserier, og disse to om japanske 
tegneserier (manga) er rimelig velud-
førte. Ovenstående billede skal højst 
sandsynligt forestille Yura fra Futari 
Ecchi.  

Det går fra øst til vest, da der også er 
nogle andre vægmalerier. Om den er 
ufærdig eller ej er uvist, men Batman 
sniger sig altid ind et eller andet sted. 
Her ser vi ham i fuld fart som sædvan-
lig, men med nogle få ændringer: Der 
er en venlig sjæl, som har givet ham et 
blåt smil, hvilket er ironisk, da de fleste 
ved, at et godmodigt smil ikke lige er 
Batmans stil. Hvem der er bag begyn-
delsen på denne Batman er uvist, men 
et gæt kunne være, at KOLTE startede 
på den for så ikke at komme særlig 
langt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi 
har allerede været gennem mange 
vægmalerier, men det er ikke slut end-
nu! Denne her sag står også med 
ukendt kunstner, men den ser ret så 
færdiggjort ud i sammenligning med 
Batman. Den ikoniske gyldne Tuborg-
dame viser måske, at der er én eller 
flere på gangen, som har haft (eller sta-
dig har) en forkærlighed til denne øl.  

Den sidste vægudsmykning er denne 
meget flotte karikatur. Den er lige ved 
L28, men ellers er der ikke meget andet 
vi ved om den. Om det er et portræt af 
en tidligere beboer kunne dog være en 

ret sandsynlig mulighed.  

Der er masser af ting i LM bygningen, 
og både lige og ulige har opslagstavler 
stoppet med interne jokes, breve og 
postkort. De sender både sommer- og 

julehilsner til deres køkkener fra både 
Barcelona, Norge og Lapland, hvor der 
åbenbart er mange myg.  

Denne opslagstavle bliver brugt til at 
notere guldkorn hørt på køkkenerne. 
Der er mange interne referencer, men 

nogle af de sjoveste er følgende:  

’Hvem af tvillingerne har fødselsdag?’,  
’Jeg kom sgu til at tage et billede af 
Jakobs pik’,  
’Er en dværgbaby lige så stor som en 
menneskebaby?’  
og  
’Shit mand! Jeg burde jo egentlig ikke 
have tøj på, når jeg skræller de her.’  

Det er sikkert at sige, at der både er 
sket en masse på LM, der sker en mas-
se og der kommer helt sikkert til at ske 
en masse i fremtiden i denne bygning. 
Der er propfyldt med en god stemning 
samt mange minder om gode eller sjo-
ve stunder.  

Gangene på kollegiet: LM 

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. november: Sol op: 07.16, sol ned: 16.31. Dagen 

er aftaget med 9 timer og 15 minutter. 

1. november: Allehelgensdag 

2. november: J-dag (sneen falder 20.59) 

3. november: Halloween Party i KælderCaféen 

10. november: Mortensaften 

11. november: Mortensdag 

16. november: International dag for tolerance 

21. november: International TV-dag 

22. november: Thanksgiving 

23. november: Black Friday 

 

Hvilke sprog er ordet ’november’ skrevet på 

herunder?: 

1. Azaro___________________________ 

2. miz Du___________________________ 

3. Listopad___________________________ 

4. Kasım___________________________ 

5. Tachwedd___________________________ 

6. Noyabr___________________________ 

7. Studeni ___________________________ 

8. Marraskuu___________________________ 

 

Se svar nederst på s. 8 

 
Nybro Pizzaria udvider 

med pakkeshop! 
 

Hvis du er træt at af køre til Meny hver gang du bestiller en pakke 

over nettet, findes der nu en lettere løsning. 

 

Nu kan du nemlig få leveret og afsende pakker direkte i Nybro Piz-

zaria! 

Kioskejer Ahmed fortæller, at han tidligere har haft en pakkecen-

tral sammen med Lars Kaj, hvor man kunne sende og modtage 

pakker i deres åbningstider på kollegiet. Nu har Ahmed altså valgt 

at få det igen. 

Sådan fungerer pakkeshoppen:  

Modtag pakke: Hvis du vil modtage pakker på kollegiet, skal du 

under levering vælge ”pakkeshop”, indtaste postnummeret, og 

dernæst finde ”Nybro Kiosk og Pizzaria (DAO 365)”. Herefter vil 

dine varer blive leveret til Nybro Pizzaria. 

Afsend pakke: Du kan bruge siderne: CoolRunner, Gul og Gratis 

eller Trendsales.  

 

 

 

 

 

Her bestiller du en mærkat, på hvilken du skal skrive hvor stor kas-

sen er, og hvor meget den fylder. Du vælger”DAO” som forsendel-

sesform, og indskriver modtagers adresse og telefonnummer.  

Både afsender og modtager får en sms, når pakken bliver afsendt 

og når den er ankommet på adressen. 

Mærkatet sættes bare på kassen, som afleveres i kiosken. 

 

Du kan hente dine pakker hos Nybro Pizzaria mandag til fredag 

15.00 - 21.00 og lørdag 13.00 - 21.00. 

 

 

         

       -Kasper, P16 

https://www.smartweb.dk/blog/93-ny
http://www.xn--dybblbiler-3cb.dk/ https://www.trendsales.dk/ 


