
 

 

December 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 oprandt årets sidste måned, december, hvilket er lig med 

gaver, julekalendere, overtrukne dankort og forhåbentlig 

også en masse hygge med venner og familie! 

Selvom det er en skøn tid for os alle, er vi også en del, der 

har eksamener her i december, så husk at tage hensyn til 

hinanden og hjælp hinanden med at komme i julestemning. 

Vi håber, at I alle vil nyde årets sidste nummer af NybroTi-

dende ekstra meget denne gang, da vi først udgiver igen til 

februar. Og så glæder vi os meget til at tage hul på det nye 

år sammen med jer! 

Her fra redaktionen ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et 

godt nytår! Vi ses i det nye år :) 

  

 

 

 

 

Fårene siger “Ged Jul” , s. 5 

   

 

 

 

Juletraditioner verden over, s. 8 

 

 

C) Reparation af ismaskine v. Kasper P16 

For leden uge brød vores Is maskine som 

laver isterninger i baren ned. den er nu ble-

vet fixet, men regningen er en lidt stor 

mundfuld. Vi vil derfor gerne ansøge om 

7.000 kr. til dækning af regningen da vi på 

nuværende tidspunkt ikke har pengene. For  

den fulde reparation koster det 11.800 kr. 

men vi vil gerne dække noget af beløbet 

selv. regningen dækker over: - Skift af en 

motor og en bakke inde i is-maskinen. - 

Fuld gennem rensning-  

Arbejdstimer for ham der kom ud og lavede 

det mvh Kældercaféen 

KælderCaféen kan ikke betale de 11.800 kr. 

selv, dog vil de gerne betale så meget som 

de kan. Der stilles spørgsmålstegn til hvor-

vidt en reparation på 11.800 kr. var den 

bedste beslutning, og om der var nogle 

alternativer. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 3. december 

2018 kl. 19.00. 

 

 

 

 

Nu er det jul igen, og nu er det jul igen... 

 

 

 

 

Julemarkeder s. 4 
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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:      Victor, E33 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   

  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 

DIY Julepynt 
 

- Agnes, O-4 

Klippeklistredage er noget de fleste 
folkeskoler har i december måned, 
men hvorfor ikke prøve at holde sådan 
en hyggelig dag på sit køkken? 

Hvis man lokker med  vafler eller æble-
skiver og gløgg kan man nok få folk til 
at være med til en dag 
med klippeklistre. Det 
kan både være en hyg-
gelig dag hvor folk der 
gerne bare vil spise og 
snakke kan have det 
sjovt, men det kan 
også være noget for 
dem der elsker at væ-
re kreative og dekorere køkkenet med 
juledekorationer. 

Man kan sagtens finde masser af ting 
at lave. Traditionelle guirlander, kræm-
merhuse, kugler på snor (evt. med lys-
kæde), julestjerner, julehjerter og mu-
setrappeguirlander er bare nogle få af 
de mange idéer. Hvis man gerne vil 

prøve at kreere noget mere udfordren-
de kan man sagtens google alle mulige 
andre ting med stof, strik, hækling eller 
filt. Men hvis det skal være noget alle 
skal kunne være med til, er det nok en 
meget god idé at have noget af det me-
re fundamentale. 

Man kan finde masser af lim, 
sakse og farverigt papir i 
Panduro Hobby. De har sik-
kert også nogle bøger af ka-
taloger med brugsanvisnin-
ger, men Panduro Hobby kan 
godt gå hen og blive dyrt 
hvis man skal have meget. 

Derfor er det også en god idé at gå i 
Flying Tiger eller Søstrene Grene hvis 
man gerne have papir, sakse og lim på 
mere af et budget. Man kan sikkert 
også gå i både i et af de store super-
markeder eller en legetøjsbutik for at 
se om man ikke kan finde noget lidt 
billigere. 

 

 

 

- Agnes, O-4 
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Vi ved nok alle sammen her på Ny-
brogård, at det kommende år har årstal-
let 2019. Men sådan er årstallet ikke i 
andre kalendere verden over. I en af disse 
har det nye år årstallet 1440. Og hvilken 
en er så det? Det kan du se meget mere 
om her! 

Den kalender vi bruger herhjemme kaldes 
Den gregorianske kalender. Denne kalen-
der er i virkeligheden et stort virvar af 
mange forskellige kalendere før denne. 
Eksempelvis indførte romeren Romulus 
den såkaldte romerske kalender. Denne 
indeholdt 304 dage eller 10 måneder, 
hvoraf den 10. måned faktisk har givet 
navnet til den måned, som vi nu kommer 
ind i: December! - idet ”decem” betyder 
10. Men man fandt dog ud af, at et 
”rigtigt” år er den tid, hvor Jorden kredser 
rundt om Solen, som er 365 dage og knap 
6 timer, altså rundt regnet 365,25 dage. 
Desværre betød denne korrektionsfejl, at 
der var kommet en afvigelse på ca. 10 
døgn i år 1582, fordi årslængden i virke-
ligheden er 365,24219878 døgn. I det år 
indførte pave Gregor XIII den såkaldte gre-

gorianske kalender, som vi benytter i dag. 
Denne kalender blev dog først indført i 
Danmark i år 1700. 
 
Andre kalendere 
Men i andre dele af verden har man dog 
andre traditioner for at stadfæste hvilken 
dag og hvilket år man egentlig er kommet 
til. Eksempelvis har buddhisterne en an-
den tidsregning end vores, og den begyn-
der ved Buddhas død, som er sat til år 545 
f.Kr., altså i ”vores” tidsregning. Dog reg-
nes det år som år 0 i Thailand, Laos og 
Cambodja, mens det i Indien, Sri Lanka og 
Myanmar regnes som år 1. Den buddhisti-
ske kalender er i øvrigt baseret på en hin-
duistisk kalender. 

Hinduisterne har imidlertid tre kalendersy-
stemer. Et af disse er Shaka-kalenderen, 
hvis afsæt er i år 78 e.Kr., og denne blev 
national kalender i Indien i 1957 e.Kr. Der 
findes også en Kaliyuga-kalender, hvis af-
sæt er i år 3102 f.Kr., samt Vikram-
kalenderen med afsæt i år 57 f.Kr. 

Og nu til året 1440! Dette kommer nemlig 
fra den muslimske kalender, som har af-

sæt i år 622 e.Kr. I dette år udvandrede 
profeten Muhammed fra hjembyen Mekka 
til en by, som han navngav Medina. Derud-
over er det muslimske år 10 dage kortere 
end efter den ”normale” kalender, idet de 
12 måneder regnes efter Månens faser og 
ikke Solens. Højtiderne begynder derfor 
også ca. 10 dage tidligere hvert år end året 
før i forhold til årstiderne. 1440 svarer 
altså til år 2019. Og den 1. september 
2019 skifter årstallet til 1441! 

Og nu til det sted, hvor fyrværkeriet egent-
lig stammer fra, nemlig Kina! Her brugte 
man nemlig indtil år 1912 en månekalen-
der, som skulle have sit afsæt i år 2637 
f.Kr. Ifølge den gamle kalender sker der en 
forskydning af det kinesiske nytår fra år til 
år, og derfor vil man opleve, at det ligger 
sidst i januar eller i starten af februar.  
Og på nytårsaften i Kina? Ja, der brugte 
man nytårsskyts til at holde uhyret Nian 
væk fra kinesernes hjem, fordi det ikke 
kunne lide høje lyde! 
Godt nytår! :) 

    - Frederik H2 

- Agnes, O-4 

Julemarkeder 
 

År 2019 eller 1440? 

Julemarkeder! Nybrogård har ikke sit 
eget julemarked, men der er masser 
af dem rundt omkring i landet. Der er 
endda mange som også valfarter til 
både Sverige og Tyskland for at kunne 
opleve den festlige stemning der er 
ved et godt julemarked. 

Lyngby har godt nok deres eget jule-
marked på Lindegaarden, men det fo-
regår kun én dag: d. 25. november, så 
det løb er desværre kørt. Men der er 
masser af andre steder at tage hen! 

Nyhavn holder selvfølgeligt deres tra-
dition-tro julemarked helt indtil lilleju-
leaften! Det foregår langs havnen: søn-
dag til torsdag fra 10-19 og fredag til 
lørdag fra 10-20. Da der ikke står noget 

specifikt omkring entré regner jeg med 
at den er gratis. 

Bakken holder også åbent i december. 
Der er julemarked, samt en masse an-
den sjov, som varer helt hen til d. 22. 
december. Det er alle weekender: Fre-
dag fra 14-21, lørdag fra 12-21 og søn-
dag fra 12-18. Entréen er gratis. 

Tivoli har skam også det årlige jule-
marked. Her er der dog en entré pris, 
som er tivolis indgangspris. De har dog 
åbent helt ind til d. 31. december. 

Højbro Plads! En af de første julemar-
keder der startede. De holder det kø-
rende helt ind til d. 22. december: 
mandag til onsdag fra 11-19, torsdag 
fra 11-20, fredag fra 11-21, lørdag fra 
11-21 og søndag fra 12-19. Her er der 
gratis entré. 

Christiania holder også deres helt eget 
eksotiske julemarked! Der er festlighe-
der til d. 20. december: fra 12-20 og 

entréen er (selvfølgelig) gratis. 

H. C. Andersens julemarked bliver der 
reklameret rigtig meget for, her for 
tiden. Det foregår på Nytorv i Køben-
havn indtil d. 21. december, hver dag 
fra 11-19. Entré er også gratis. 
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Facts om fårene

Antal: Ca. 40 

Race: Texel 

Formål: Pleje arealet arealerne således at blomster og græsser bliver holdt ved lige 

 

Dyrefoldene: 

Antal: 2 

Størrelse: 7 hektar 

Formål: Hyggeligt område til gåture eller luftning af hund. Kommunen betaler et vist beløb for at have fårene gående og 

pleje arealerne. 

Hvad er egentlig tilladt og ikke tilladt på foldene når de trimmede uldtotter vender tilbage? 

- Alle kan få adgang til at gå ind til fårene via 16 låger rundt om indhegningen 

- Hunde må gerne komme med ind og hilse på fårene (de skal dog være i snor) 

- Fårene må ikke fodres 

- Ifølge skiltning ved markerne bør man undgå at komme alt for tæt på fårene (selvom de altså godt kan lide at blive 

nusset) 

- Lad under alle omstændigheder være med at forskrække fårene 

De to indhegnede områder på Radiomarken står fåretomme indtil de engang i marts eller april (afhængigt af vejret) vender 

tilbage. 

 

Kontaktinformation 

på fåreejer: 

31884616 

eller 

31888886 

 

 

Hov, nogle af fårene er 

stukket af, da de skulle 

tages ind. Se om du kan 

finde dem alle rundt om 

på siderne. Send svar 

med antal til tiden-

de@nybro.dk med navn 

og værelsesnummer, så 

trækker vi en vinder i 

januar. 
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Referat af beboerrådsmøde 

Referat - Beboerrådsmøde – Onsdag d. 

7.11.2018 kl. 19:00 i GH-Kælderen  

1) Fremmødte: Casper (C27), Ditlev (T47), 

Keegan (O2), Kasper (P16), Frederik (H2), 

Kim (E21), Victor (E33)  

2) Valg af ordstyrer og sprog:  

Keegan O2, Sprog: Dansk  

3) Antal stemmeberettigede: 5  

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt  

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

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 kollegiets 

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 kollegiet, Sekre-tariatets 

ansatte, Netgruppens Ansatte, Klagenæv-

net, Nybrogård Kasserer, Barens aktive, 

Formænd for ALLE klubberne og folk som 

gennem det seneste år har gjort en ekstra 

god indsats for kollegiet. - Der skal diskute-

res 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 fe-

sten? Hvordan gør vi det Evt. Prisen for at 

afholde julefrokosten på Old Irish Pub: 199 

kr./person til mad + 2 timers gratis øl. Kæl-

derCaféen: 158 kr./person (gennem buffet-

kompagniet.dk) til mad + alkoholforbruget 

under festen til KælderCaféen. Nybro Kro: 

Alt for dyrt. Det diskuteres om, hvor jule-

frokosten skal afholdes, og der er stemning 

for, at det er i KælderCaféen grundet pri-

sen. Det disktures også, hvis julefrokosten 

afholdes i KælderCaféen, om der så kan 

indføres en begrænset åben bar i stedet for 

gratis drinks hele aftenen. Muligheden for 

gratis øl under aftenen, men ikke drinks, 

diskuteres også, samt om der kan arrange-

res et event-team til at planlægge afholdel-

sen af julefrokosten. Ingen til stede vil stå 

for at arrangere festen, og det bliver et 

punkt til næste beboerrådsmøde. Der 

stemmes derfor kun om, hvorledes julefro-

kosten skal afholdes før eller efter jul. Af-

stemning til efter jul: 5 for, 0 imod. Julefro-

kosten bliver afholdt efter jul 2018. Punktet 

fortsætter på dagsorden til næste beboer-

rådsmøde, hvor der skal stemmes om dato, 

lokation, mad og andre detaljer.  

 

B) Angående Cykel oprydningen 2018 v. 

Kasper P16  

Til AFSTEMNING  

På selve dagen hvor der var cykel opryd-

ning på kollegiet var vi kun os planlæggere 

og Kaas som mødte op. Det betød at selve 

oprydningen tog langt længere tid end for-

ventet. På dagen blev der opsamlet 110 

Cykler. efterfølgende 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 ti-

mer til hver person ekstra. da vi i forhold til 

hvad der var blevet sat af til os alligevel 

formåede at gå over tid. Da Afstemningen 

lyder således: kan der gives 2 times ekstra 

arbejde til både Kasper Hansen P16 og Jo-

sephine Thalmann B56 Kasper og Josephine 

arbejdede det meste af søndag eftermid-

dag på at fjerne og samle cykler uden hjælp 

fra andre beboere. Beboerrådet er enige 

om at de har gjort en ekstra stor indsats 

med cykeloprydning. Der er forslået 4 ti-

mer til hver, i stedet for kun 2 timer. Det 

går til afstemning: 5 for, 0 imod. 4 timer er 

bevilliget til hver.  

 

C) Reparation af Ismaskine v. Kasper P16 

Til AFSTEMNING  

Forleden uge brød vores Ismaskine, 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 regningen da vi på 

nuværende tidspunkt ikke har pengene. 

For den fulde reparation koster det 11.800 

kr. men vi vil gerne dække noget af beløbet 

selv regningen dækker over: - Skift af en 

motor og en bakke inde i is-maskinen. - 

Fuld gennem rensning - Arbejdstimer for 

ham der kom ud og lavede det i KælderCa-

féen. KælderCaféen kan ikke betale de 

11.800 kr. selv, dog vil de gerne betale så 

meget som de kan. Der stilles spørgsmåls-

tegn til hvorvidt en reparation på 11.800 

kr. var den bedste beslutning, og om der 

var nogle alternativer. Det informeres at 

ismaskinen i KælderCaféen er 15-17 år 

gammel, kommer fra et meget pålideligt 

brand, og at det er uheldigt at motoren er 

gået. Der bliver yderligere stillet spørgsmål 

til KælderCaféens økonomi fremover. Kæl-

derCaféen regner med selv at kunne betale 

til evt. fremtidige problemer. Afstemning til 

punktet: 4 for, 1 blank. KælderCaféen er 

bevilliget de 7.000 kr. til reparationen af 

ismaskinen.  
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10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer.  

Beboerrepræsentant EF-Ulige: Kim (E21) ud, 

Victor (E33) ind.  

 

11) Evt.  

Det diskuteres hvorvidt alle repræsentanter 

i beboerrådet er aktive, og om der skulle 

tages kontakt til dem og høre om de stadig 

alle sammen bor på Nybrogård/gerne vil 

fortsætte i beboerrådet. Det diskuteres 

hvorvidt Nybrotidende skal printes ud i hele 

150 eksemplar til alle køkkenerne + lejlighe-

der som det gøres i dag, eller om det kun 

skal være tilgængeligt online, da det er en 

stor udgift til økonomien og miljøet, samt 

printerproblemer. Der er støtte til at de 

forsat bliver udgivet til køkkenerne, da de 

måske ellers bliver læst mindre. Der er et 

forslag om at køkkenerne forsat får Nybroti-

dende, men at det stoppes at udlevere det 

til lejlighederne.  

 

12) Ny mødedato  

Beboerrådsmøde: 3. december kl. 19:00 i 

GH-kælderen Beboermøde: 3. december kl. 

19:00 i GH-kælderen  

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

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Dagsorden beboermøde – Mandag d. 

3. december 2018 i GH-kælderen kl. 

19:00: 

1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Godkendelse af dagsorden: 

4) Øvrige meddelelser: 

5) Indkomne punkter: 

6) Evt. 

Indkaldelse til beboermøde 

Dagsorden - Beboerrådsmøde – Man-

dag d. 3. december 2018 i GH-

kælderen kl. 19:00 

1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Antal stemmeberettigede: 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: 

5) Godkendelse af dagsorden: 

6) Økonomi: 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra sid-

ste bestyrelsesmøde eller dagsorden 

før det næste: 

9) Indkommende punkter: 

 

A) Julefrokost (forsat fra sidste beboer-

rådsmøde) v. Keegan O-2 

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Der skal vælges hvor og hvornår kollegi-

ets Julefrokost skal afholdes. Sidste år 

blev den afholdt i Kældercaféen i januar 

måned (og årene før også i februar). 

Følgende er inviteret til julefrokost: Be-

boerrådets stemmeberettigede, Besty-

relsen på kollegiet, Sekretariatets an-

satte, Netværksgruppens ansatte, Kla-

genævnet, Antenneansvarlige, Nybroti-

dens ansatte, Nybrogård Kasserer, Ba-

rens aktive, Formænd for ALLE klubber-

ne og folk som gennem det seneste år 

har gjort en ekstra god indsats for kolle-

giet. 

 

 

A) Der søges nogle til at arrangere Jule-

frokosten? Er der nogle der gider stille 

op? 

B) Der skal vælges hvor og hvornår Jule-

frokosten skal afholdes. Hvis der findes 

nogle til at arrangere julefrokosten, 

bortfalder dette punkt, da de selv kan 

bestemme hvor og hvornår. 

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: 1984, 2: 1942, 3: 1994, 4: 1987, 5: 1934, 6: 2015 
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Juletraditioner verden over 

Spiser I and eller flæskesteg? Ja, en del af 
os har sikkert fået det velkendte spørgs-
mål omkring vores yndlingsmad i familien, 
når kalenderen siger 24. december. Men 
hvordan er det nu lige i andre dele af ver-
den med de der juletraditioner? Tag med 
på en lille tur i julemandens kane rundt i 
verden og lær nogle gode historier, som 
kan fyres af til julefrokosten eller til mid-
dagen i familiens skød! 

Europa 
Lad os først tage en tur til vores norske 
broderfolk. Her er der nemlig tradition for 
at gemme alle kostene væk i huset jule-
aften. Og hvorfor så det? Så at heksene ik-
ke skal snuppe dem og drille familierne! 
Og lad os så tage videre mod vulkanøen Is-
land. Her fortæller man nemlig historien 
om den såkaldte Julekat, der vandrer rundt 
i de islandske fjelde. Og katten er åbenbart 
sulten, for får man ikke nyt tøj inden jule-
aften, så vil Julekatten komme og æde en. 

Tager vi til vores sydlige naboer i Tyskland, 
så skal de tyske børn huske at være artige 
den 5. december. Her stiller børnene nem-
lig deres sko ud om natten, og har de været 
artige, så er skoene fyldt med slik næste 
morgen. Men hvis ikke de har været artige, 
så er der en gren i skoen i stedet for! 
Derudover er der tradition for at gemme 
en syltet agurk i juletræet, og det første 
barn, der finder den, får en lille gave. 

I nabolandet Østrig lever børnene dog i 
frygt juleaften, for her risikerer de at blive 
tævet med kæppe af dæmonen Krampus 
for efter at blive sendt til helvede, hvis de 
ikke har opført sig ordentligt. 

I Italien er det børnenes fest to dage! For 
den 5. januar kommer heksen Befana med 
gaver til børnene! 

Tager vi til de østeuropæiske himmelstrøg, 
har man også finurlige traditioner op mod 

jul. Særligt er december en bryllupsmåned i 
Tjekkiet, hvor singlekvinder meget gerne vil 
finde ud af, om de snart bliver gift. Her stil-
ler de sig uden for døren i deres hjem og 
kaster en sko over skulderen. Peger tåspid-
sen mod døren, er der bryllup i vente. Hvis 
ikke, er der måske alligevel håb forude, for 
så ryster de et hyldetræ. Og hvis en hund 
gør samtidig med at hyldetræet rystes, ja, 
så kan de måske godt begynde at booke 
præsten til det kommende bryllup. 

I nabolandet Slovakiet har man en særlig 
budding op mod jul kaldet Loksa. Her skal 
den ældste mand i hjemmet tage en ske-
fuld Loksa og kaste den op i loftet. Jo mere 
der sidder fast, jo bedre! 
 
Asien 
I de asiatiske lande er der ikke nødvendig-
vis tradition for at fejre jul, idet de fleste ik-
ke er kristne eller fejrer kristne traditioner. 
Japan er dog kendt for en masse forunder-
lige og skøre traditioner, og nogle af disse 
afholdes også juleaften. I storbyen Kyoto 
afholdes der nemlig hvert år julemandsma-
rathon, hvor deltagerne klæder sig ud som 
julemanden og løber de 42,195 km. 
Og efter sådan en løbetur, begynder ma-
verne nok at rumle. Og hvor stiller man så 
sulten? På Kentucky Fried Chicken (KFC), 
naturligvis! Det er en tradition fra 1974, 
hvor KFC lavede et stort reklamefremstød. 
 
Sydamerika 
I Venezuela går man efter traditionen til 
gudstjeneste hver morgen i ugen inden jul. 
I hovedstaden Caracas tager man dog hen 
til kirken på en lidt utraditionel måde, nem-
lig på rulleskøjter! 

I modsætning til vores norske naboer bru-
ger man kostene i Guatemala til jul. Her fe-
jes og samles alt støv i fra hele nabolaget i 
en stor bunke. Derefter placeres en djævle-
dukke ovenpå, og til sidst brændes hele 

bunken af. 

Anderledes juleretter 
Herhjemme er vi jo glade for flæskesteg, 
and, kalkun og risalamande. I andre lande 
foretrækker man dog andre slags spiser. 
Eksempelvis kan man godt lide at spise 
dybstegte larver til jul i Sydafrika! 

I julemandens egen hjemstavn, Grønland, 
har man særlige juleretter. Det er f.eks. 
Mattak, som er rå hvalhud serveret med 
blævrende spæk ovenpå. Og skulle det ikke 
være nok, kan man også prøve Kiviak. 
Dette består af en sæl, der fyldes med 500 
alkefugle—som vel at mærke skal fermen-
tere i syv måneder før de spises! 

I Rusland er en særlig ret Holodets. Dette 
er en slags budding, der laves af kogt kyllin-
gesuppe, og skulle efter sigende være et 
must til den russiske jul. 

Og så er der også den gode gamle danske 
ret: Sylte! En del spiser den især til julefro-
koster, og det man egentlig spiser er kogt 
svineskank/og eller bov. Men sylten stam-
mer egentlig fra middelalderen, hvor man 
brugte grisetæer og –hoveder, så de ikke 
skulle gå til spilde. Og i dag kan man stadig 
få sylte fra grisehoved—det er dog nok kun 
de mest hardcore fans, der spiser det. 

Og dertil kommer så alle de traditioner og 
spiser som vi hver især har i vores familier– 
nogle sikkert mere skøre end andre. Dog 
må det nok erkendes, at de forskellige tra-
ditioner og retter er noget af det, der gør 
julen til noget ganske særligt år efter år.  
 

Med disse ord ønskes alle en glædelig jul—
og velbekomme! :) 

 

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

 

- Agnes, O-4 

Vaniljekranse (50 stk.):  

Ingredienser: 

- 50 g. Mandler (1 dl) 

- 200 g. smør 

- 175 g. Hvedemel (3 dl) 

- ½ - 1 stang vanilje (man kan også bruge 
vaniljeekstrakt eller -sukker hvis man er 
desperat) 

- 75 g. kartoffelmel 

- 125 g. Sukker (1 ½ dl) 

- 1 æg 

Fremgangsmåde: 

Smut mandlerne og hak dem fint (evt. i en 
foodprocessor eller persillekværn). Skær 
koldt smør i mindre stykker og smuldr det 
med mel (også evt. i foodprocessor). Tilsæt 
vanilje og resten af ingredienserne. Saml 
dejen uden at ælte. stilles i køleskab ca. 1 
time. Kør dejen igennem kødhakkemaski-
nens kage plade eller brug en bollesprøjte 
med stjernemønster (eller rul det strimler 
ud i hånden). Skær stængerne i ca. 10 cm. 
lange stykker og form dem til kranse. Sæt 
kagerne på bageplade med bagepapir. Bag 
kagerne lysebrune øverst i ovn ved 200 °C 
ca. 8 min. Afkøl på rist. Kagerne opbevares 
i lufttæt dåse. 

Ingefærkager (50 stk.):  

Ingredienser: 

- 115 g. smør 

- 200 g. mel 

- ½ tsk. tvekulsurt natron 

- 115 g. brun farin 

- 1 tsk. stødt ingefær 

- 1 æggehvide 

Fremgangsmåde: 

Stil ovnen til 180 °C. 

Rør sukkeret og smørret sammen til det er 
let og luftigt. Tilsæt æggehviden og rør 
godt rundt. 

Hæld melet igennem en sigte. Tilsæt inge-
fær og natron. Rør det godt så det bliver til 
en dej. 

Drys lidt mel på arbejdsbordet og rul dejen 
forsigtig ud, så den til sidst er ca. 6 mm (½ 
cm) tyk. 

Lav små figurer med kageforme. Læg dem 
på en smurt bageplade (eller med bagepa-
pir) og bag dem i ovnen i 10 min. 

Prøv at dekorere kagerne med glasur rørt 
af flormelis, lidt vand og lidt frugtfarve. 

Klejner (75 stk.):  

Ingredienser: 

- 1-2 tsk. stødt kardemomme 

- 75 g. smør 

- 250 g. hvedemel (4 dl) 

- ¼ tsk. hjortetaksalt 

- 1 økologisk citron 

- 85 g. sukker (1 dl) 

- 1 spsk. fløde (13% fedt) 

- 2 æg 

- Palmin (eller olie) til kogning 

 

Fremgangsmåde: 

Smuldr smør i mel (evt. i foodprocessor). 
Tilsæt hjortetaksalt, kardemomme, sukker 
og revet citronskal. Saml dejen med æg og 
fløde. Sæt den tildækket i køleskab ca. 45 
min. Rul dejen tyndt ud. Skær med en ka-
gespore (pizzaskærer eller kniv) strimler på 
en 2-3 cm’s bredde, og 6-8 cm’s længde på 
skrå, så de får en spids facon. Skær en 2 
cm lang ridse på langs i midten af strimlen. 
Træk den ene ende af dejen igennem rid-
sen  - så er det en vreden klejne. Varm 
palmin (eller olie) i en gryde til 175 °C - 
eller til en brødterning bliver lysebrun på 1 
min. Læg 4-6 klejner enkeltvis i gryden. 
Kog klejnerne gyldne. Tag dem op med en 
hulske og læg dem på fedtsugende papir til 
afkøling. De kolde klejner opbevares i luft-
tæt dåse. 

(Billede er fra: http://madamsif.dk/2014/11/11/dag-0
-klejner-koekkenbog-for-unge-piger-1944/ ) 

(Billede fra: https://www.madopskrifter.nu/
Opskrifter/Klejner.opskrift?0=11335) 

- Agnes, O-4 

NybroTidendes Decembermadklumme: 

Madklumme - Småkage-Udgaven! 

Så er det December! Tid til at smovse i både det krydrede og det søde! Her er 

tre småkageopskrifter: Den traditionelle; vaniljekranse, den krydrede; ingefær-

kager og den dekadente: klejner. 

http://madamsif.dk/2014/11/11/dag-0-klejner-koekkenbog-for-unge-piger-1944/
http://madamsif.dk/2014/11/11/dag-0-klejner-koekkenbog-for-unge-piger-1944/
https://www.madopskrifter.nu/Opskrifter/Klejner.opskrift?0=11335
https://www.madopskrifter.nu/Opskrifter/Klejner.opskrift?0=11335
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Gangene på kollegiet: NO 

Agnes, O4 

Det er tid til en tur gennem gangene i 
LM-bygningen! Og vi starter med at 
kigge på NO-lige.  

Der er meget at se i denne bygning, så 
vi starter med nogle af de større ting. 
Der er to flotte vægmalerier som fortje-
ner at komme først, hvor den ene er fra 
en af mine barndomsfavoritter.  

Der bliver holdt masser af fester herop-
pe på NO-lige. Jeg går forbi hver dag, 
da jeg selv bor i en O lejlighed og der 
dufter altid godt af mad der bliver kok-
kereret samt der tit kan være borde, 
stole og gange kopper med rester af 
alkohol efter en vild weekend. De har 
endda også en meget fyldt køkkenre-
servationsseddel, der hænger på deres 
opslagstavle, så der er som regel hele 
tiden noget kørende.  

Noget andet jeg ikke havde regnet med 
at se, var denne navneplade: 

For jeg har selv en i samme stil, jeg har 
haft i rigtig mange år og da jeg boede 
ovre i A, havde jeg også tænkt mig at få 
den op og hænge på min dør. 

Hvis vi så tager nedenunder for at kigge 
lidt nærmere på NO-ulige kan man 
komme til at støde på mange ting gemt 
under trapperne. Jeg fandt både en 
glemte flasker og et mini-
bordfodboldbord. Hvor godt i stand det 
var, kan jeg ikke sige, men det så ud til 
at have været brugt flittigt før i tiden.  

Et tema for NO-ulige er de mange teg-
ninger der er plastret på dørene, der er 
skam også nogle andre papirkreationer, 
såsom blomster, som egentlig begge 
gange har til fælles.  

En spøjs ting, der pryder NO-uliges 
vægge, er nogle små hoveder. Der er 
rigtig mange af dem og de er tegnet på 
små plastikdiske. 

 

Der er endda en Harry Potter-karikatur, 
men ansigter er dog ikke det eneste, 
der er blevet synliggjort. Der er en lille 
to-disks-serie omkring en mus, som er 
ved at finde ved til en ost.  

Der er masser af liv i denne bygning. 
Jeg fandt både hvad jeg stærkt regner 
med er en gammel riskoger samt en 
bog fra 1968 med titlen: ’Frankrigs æd-
le druer og store vine.’ Der er også hvad 
der ser ud til at være et meget brugt 
dartspil. Er dog ikke 
sikker hvorfor pla-
den er dækket af 
plastik. 

Noget et af NO-
uliges køkkener 
huserer er fisk. Der 
er guldfisk i en stor 
skål in midten af 
deres spisebord. 
Om det er køkke-
nets fælles fisk eller 
om det er en af be-
boernes, kan jeg ikke sige, men det er 
vist ikke noget man ser hver dag. Med-
mindre man selvfølgelig bor på dette 
køkken.  
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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. december: Sol op: 08.15, sol ned: 15.42. Dagen 

er aftaget med 10 timer og 7 minutter. 

2. december: 1. søndag i advent 

9. december: 2. søndag i advent 

16. december: 3. søndag i advent 

23. november: 4. søndag i advent og Lille Juleaf-

ten 

21. december: Korteste dag (vintersolhverv) 

24. december: Juleaften 

25. december: 1. Juledag 

26. december: 2. Juledag 

31. december: Nytårsaften 

Hvornår er julehitsne fra? 

Du kender helt sikkert alle sangene, men i 

hvilke årstal blev de egentlig udgivet? 

 

1. Wham!: ”Last Christmas”:_____ 

2. Bing Crosby: ”White Christmas”:_____ 

3. Mariah Carey” All I Want for Christmas Is You”:_____ 

4. Mel&Kim “Rockin’ Around the Christmas Tree”: _____ 

5. Fransk Sinatra “Santa Claus Is Comin’ To Town”: _____ 

6. Kylie Minogue “Santa Baby”: _____ 

 

Se svar nederst på s. 7 

Har du heller ikke styr på julegaver? På 

hvor mange penge du faktisk bruger hvert 

år? Denne måneds app er ikke en pakkeleg 

eller nissespil, men noget mere praktisk, 

der lader dig holde styr på dit julegave-

budget her i årets dyreste måned. 

Denne måneds app hedder Christmas Gift 

List af engApps og navnet fortæller i prin-

cippet hele appens koncept: det er en app 

hvor du kan tracke de personer, du skal 

have købt gaver til, samt hvad du skal eller 

har købt dem, samt om du har pakket dem 

ind endnu. 

Det er i princippet en julegaveliste på din 

telefon, men hvorfor ikke bare bruge en 

note app til dette? Hvad kan denne app 

byde på, som en note app ikke kan? For det 

første kan man sætte billeder ind af de ga-

ver man skal købe og sætte et max antal 

kroner man vil bruge på hver persons gaver. 

Dette er virkelig godt hvis man er studeren-

de, for december er altid en dyr måned og 

man kan nemt komme til at undervurdere 

hvor mange penge man egentlig kommer til 

at bruge. 

Der er også en statssektion i selve appens 

hovedmenu, der fortæller dig hvor mange 

dage der er indtil jul, hvor mange penge du 

har brugt totalt, hele dit budget samlet set 

samt hvor mange gaver du har tilbage at 

skulle både købe og pakke ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når man installerer appen, er den standard 

valuta sat til dollars, men hvis man går ind 

under Settings, kan man sagtens sætte det 

til kr. i stedet. Hvis man vil, kan man også få 

lavet en personlig adgangskode til appen, 

samt få lavet backups af sine lister af sikker-

hedsmæssige grunde. Derudover er også et 

indbygget link til Amazon, som er ret så 

unødvendigt. 

Månedens App 

- Agnes, O-4 


