
 

 

Februar 2019 
 

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  

NybroTidende er på banen igen med det første nummer i 

2019, der dog som bekendt allerede har varet en måned nu, 

men nu tager vi hul på det nye år sammen med jer alle. 

I årets andet måned vil vi derfor sætte fokus på store ting, 

der kommer til at ske i 2019; blandt andet åbnes en ny ski-

bakke på Amager! Er man interesseret i politik, er der sær-

ligt to begivenheder at holde øje med i år—disse er natur-

ligvis beskrevet inde i bladet. Desuden bliver der kigget på 

februar i forhold til en særlig kærlighedsdag og udklædning 

til fastelavn (som i år først falder d. 3. marts). 

Ikke desto mindre håber vi, at I vil tage imod årets første 

nummer, og vi glæder os meget til at hoppe ind i 2019 sam-

men med jer alle! :-) 

  

 

 

 

 

Udklædning , s. 5 

   

 

 

 

Begivenheder I 2019, s. 9 

 

 

7) Øvrige meddelelser:  

Hjertestarter: vil blive sat op i løbet af de-

cember måned ved varmecentralen ved 

siden af cykelpumpen, sådan lød det under 

mødet, men netop i dag den 11. december 

2018 har Lars Kaj meldt ud at den er blevet 

sat op på vestsiden i stedet, ved siden af 

den brune skorsten, som kan ses på billedet 

som det røde kryds, som den røde pil peger 

på. Hjertestarten vil have en videoguide på 

både engelsk og dansk. 

Døre: dørene til kollegiets bygninger, vil 

blive aflåst i tidsrummet 22:00 til 06:00 og 

kan i dette tidsrum kun åbnes vha. af den 

blå chip, som er blevet udleveret hos Lars 

Kaj og som også bruges til køkkenerne. Dog 

mangler vi stadig en EP-konfiguration fra-

netværksgruppen, før dette kan træde i 

kraft. Der er stadig 150 brikker som ikke er 

blevet afhentet. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 5. februar 

2019 kl. 19.00. 

 

 

 

 

Velkommen til det nye år 

 

 

 

 

Rockbarer I København s. 3 
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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 

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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Mangler du et alternaivt sted til din Valen-

tinsdate? Så kan det være, at det er tid til 

at besøge et par af Københavns rock-barer.  

High Voltage er Københavns største heavy-

bar med live bands stort set hver weekend 

fra kl. 21. Priserne er varierende efter po-

pularitet og ligger mellem 70 og 200 kr. 

Efter kl. 12 er der dog gratis entré. 

 

Adresse: Axeltorv 3, København 

Åbningstider: Fredag-lørdag (21-05) 

Se mere på Facebooksiden: High Voltage 

Copenhagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voodoo Lounge har en mere mørk og af-

slappet atmosfære og er langt mere intim 

end High Voltage. Desuden er her både 

jukebox så man selv kan ønske musik for en 

fem’er per sang samt en flippermaskine, 

hvis man er i spillehumør. 

   

Adresse: Valkendorfsgade 22, København 

Åbningstider: Mandag-lørdag (hverdage: 

16-02, weekender: 16-04) 

Se mere på: voodoo-lounge.dk eller Face-

booksiden: Voodoo Lounge 

-Clara, K-55 

1: Valentinsdag 
Dette bliver introduktionen til en lille, tre-
delt miniserie, som kommer til at være en 
del af februar-, marts- og aprilnumrene. 
 
Første del af denne serie kommer til at 
handle om valentinsdag, den mest kendte 
dag af de tre. De fleste kender denne dag 
for dens association med kærlighed, hvilket 
også gør det en meget hadet dag.  
 
Der er også en del snak om, at dagen kun er 
blevet så stor pga. at blomster, chokolade 
(se side 10 for temperering af chokolade) 
og smykkebutikker bruger ideen om dagen 
til at kunne booste deres salg. Hadet eller 
ej, så har det været en populær dag gen-
nem mange år. Og det er det stadig, både 
for dem, som har nogen at fejre den med, 
eller for dem der vælger at boykotte den. 
 
Noget der har vækket opsigt på det sene-
ste, er diskussionen omkring, at dagen er 
med til at dyrke ideen, der er bundet i en 
social norm, at man skal være i et roman-

tisk forhold for at kunne være 
lykkelig.  
 
Der er derfor mange, som nu 
tager afstand fra dagen og der 
er også mange online, som op-
fordrer folk til at bruge den på 
dem selv. At bruge dagen på, at 
få folk til at tænke lidt mere 
over selvkærlighed. Til at lære 
at acceptere ting ved sig selv, 
man måske ikke kan lide. Eller 
man kan bare bruge dagen på 
at forkæle sig selv; #treatyoself 
eller #treatmyself, eller hvad 
man nu siger. 
Kollegiets KælderCafé har dog i 
år valgt at gøre Valentine til en 
fræk og måske lidt utraditionel 
aften d. 16/2 (se s. 4).  
 

  

  (fra: https://themindcircle.com/creepy-vintage-valentines-day-cards/)  
- Agnes, O-4 

https://themindcircle.com/creepy-vintage-valentines-day-cards/
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Hvad kommer der til at ske på kollegi-
et her i det nye år? Det kan du se me-
re om her - her bringes i hvert fald 
nogle af de lidt større ting på kollegi-
et! 
 
Ny hjertestarter 
Den nye hjertestarter på kollegiet er 
egentlig allerede hængt op, men på 

grund af dens vigtighed synes vi, at 
den fortjener at blive beskrevet her. 
Den hænger nu ved siden af den brune 
skorsten ved varmecentralen. 

Døre aflåses 
Husk også at i år aflåses dørene til op-
gangene i tidsrummet 22.00 til 06.00. 
Derfor er det vigtigt at alle beboere 

husker at afhente en chip til dørene, så 
man kan komme ind. 

Nye emhætter i køkkenerne 
Det kan også meddeles, at fælleskøk-
kenerne får nye emhætter i løbet af i 
år. Så synes du, at de nuværende em-
hætter er for gamle og ikke suger så 
godt længere, er der altså godt nyt. 
 

Nybrogård Kollegiet i 2019 

I sidste nummer bragte vi en konkur-
rence i fåretælling. Til konkurrencen 
fik vi fire svar som alle gættede på 10 
får, hvilket naturligvis er fuldstændig 

korrekt. Ved lodtrækning blev vinde-
ren af konkurrencen Christina T51, 
som har vundet præmien på to drinks 
efter eget valg i KælderCaféen.        

NybroTidende ønsker et stort tillykke 
og siger tak for de indsendte svar :-) 

Vinderen af konkurrencen 

Skal du have fremlejet dit værelse? Har du noget på hjerte? Opret en annonce i Nybro-

Tidende! Skriv blot en henvendelse herom til tidende@nybro.dk, så klarer vi resten! 

NB: Take a look at the kitchen door! 
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I Danmark har vi Fastelavn, i Sverige 

har de Fettisdagen, i England har de 

Shrove Tuesday (eller pancake Tues-

day), mens andre steder i verdenen har 

Mardi Gras.  

Den slags fastelavn vi har i Danmark er 

ret så forskelligt fra det man hører om 

Mardi Gras. Men både Fastelavn og 

Mardi Gras er en festlighed der stam-

mer fra kristne helligdage og hvor der 

bliver brugt masker og kostumer til at 

klædes ud.  

Den største forskel mellem de to, er at 

til Mardi Gras er der blevet lavet lidt af 

en tradition at man har masser 

af fjer og kostumer i alle regnbu-

ens farver.  

I New Orleans har der været me-

get omtale gennem årtiderne 

omkring en tradition om at kvin-

der går topløse rundt på Mardi 

Gras. Det er vist ikke noget man 

ser i den danske Fastelavn, med-

mindre nogle har det uheldigt 

nipslip, da de har presset dem 

selv ned i en alt for lille fræk sy-

geplejerske kostume. Eller at de er ble-

vet alt for fulde og begyndte at strippe, 

hvilket ikke ligefrem skriger; typisk Fa-

stelavnsfest.  

Eller også går jeg til de forkerte Faste-

lavnsfester! 

Det er forskelligt hvilke dage det ram-

mer hvert år, men Fastelavn i 2019 er d. 

3. Marts, mens at Mardi 

Gras falder d. 5. marts. 

Andre dage hvor man kan 

klæde sig ud er selvfølge-

lig Halloween, der altid 

holdes d. 31. october, 

men der er en mexicansk 

helligdag der minder ret 

så meget  Halloween, selv-

om at der er en lidt mere 

striks dresscode. Dagen er 

kendt på spansk som Día 

de Muertos og på engelsk som The Day 

of the Dead. 

Der er en famøs scene i en James Bond 

film fra 2015; ’Spectre’, hvor filmen 

starter ud med at vise en Day of the 

Dead parade.  

I Danmark varer Fastelavn kun én dag, 

men Mardi Gras kan vare i op til flere 

uger! Især i New Orleans. 

(Billeder fra: https://mardigrascasinowv.com/

showgirls/casino_0416-pick-2/, https://

internationalcommunity.dk/en-US/News/

Nyhedsvisning?

Action=1&NewsId=2680&M=NewsV2&PID=261 

og https://www.telegraph.co.uk/culture/

books/11197748/Things-to-do-in-Mexico-on-the

-Day-of-the-Dead.html) 

Fastelavn = Mardi Gras? 

- Agnes, O-4 
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Referat af beboermøde 

1) Fremmødte: Casper C27, Marie D60, 

Frederik N29, Keegan O2, Victor E33, Peter 

G28, Lars Kaj 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Keegan O2 

Dansk 

3) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

4) Antal stemmeberettigede: 6 

5) Gennemgang af årsregnskab for året 

2017/2018: 

Ved gennemgang af årsregnskabet sås at 

der i var et tab på 10.916kr. Dette skyldes 

bl.a. det høje lejetab, som er opstået i for-

bindelse med at KAB er gået over til det 

nye styresystem, som har skabt en del pro-

blemer for KAB, dog skulle dette lejetab 

blive dækket af KAB, hvilket vil blive taget 

op til næste bestyrelsesmøde. 

6) Øvrige meddelelser: 

7) Indkomne punkter: 

8) Evt. 

Indmeldelser og udmeldelser: 

Der blev stemt om hvem der kommer til at 

sidde i bestyrelsen fremover; Keegan O2 

blev stemt ind for en 1-årig periode, som 

bestyrelsesmedlem. 4 stemte for 1 stemte 

blankt. 

Peter G28 blev stemt ind som suppleant. 4 

stemte for 1 stemte blankt. 

Frederik N29 blev stemt ind for en 2-årig 

periode, som bestyrelsesmedlem. 5 stemte 

for. 

Referat af beboerrådsmøde 

1) Fremmødte: Casper C27, Marie D60, 

Frederik N29, Keegan O2, Victor E33, Peter 

G28, Lars Kaj, STulige har meldt afbud  

2) Valg af ordstyrer og sprog: Keegan O2 

Dansk  

3) Antal stemmeberettigede: 5  

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt  

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

6) Økonomi: Kasper ikke tilstede  

7) Øvrige meddelelser:  

Hjertestarter: vil blive sat op i løbet af de-

cember måned ved varmecentralen ved 

siden af cykelpumpen, sådan lød det under 

mødet, men netop i dag den 11. december 

2018 har Lars Kaj meldt ud at den er blevet 

sat op på vestsiden i stedet, ved siden af 

den brune skorsten, som kan ses på bille-

det som det røde kryds, som den røde pil 

peger på (se næste side).  

Hjertestarten vil have en videoguide på 

både engelsk og dansk. Døre: dørene til 

kollegiets bygninger, vil blive aflåst i tids-

rummet 22:00 til 06:00 og kan i dette tids-

rum kun åbnes vha. af den blå chip, som er 

blevet udleveret hos Lars Kaj og som også 

bruges til køkkenerne. Dog mangler vi sta-

dig en EP-konfiguration fra netværksgrup-

pen, før dette kan træde i kraft. Der er sta-

dig 150 brikker som ikke er blevet afhentet.  

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

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 kollegiets 

Julefrokost skal afholdes. Sidste år blev den 

afholdt i Kældercaféen i januar måned (og 

årene før også i februar). Følgende er invi-

teret til julefrokost: Beboerrådets stemme-

berettigede, Bestyrelsen på kollegiet, Se-

kretariatets ansatte, Netværksgruppens 

ansatte, Klagenævnet, Antenneansvarlige, 

Nybrotidens ansatte, Nybrogård Kasserer, 

Barens aktive, Formænd for ALLE klubber-

ne og folk som gennem det seneste år har 

gjort en ekstra god indsats for kollegiet.  

A) Der søges nogle til at arrangere Julefro-

kosten? Er der nogle der gider stille op?  

B) Der skal vælges hvor og hvornår Julefro-

kosten skal afholdes.  

Hvis der findes nogle til at arrangere jule-

frokosten, bortfalder dette punkt, da de 

selv kan bestemme hvor og hvornår. Punk-

tet skubbes til næste møde, da ingen vil 

påtage sig denne opgave, med mindre Ka-

sper Hansen P-16 vil stå for at arrangere 

det. Sådan lød det under mødet. Vi har 

senere taget kontakt til Kasper, som siger 

han gerne vil stå for at arrangere julefroko-

sten.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer.  

11) Evt.  

Klubber: klubberne skal søge om deres 

rådighedsbeløb hos beboerrådet. Det blev 

også diskuteret om, hvor aktive klubberne 

er og om alle klubberne overhovedet stadig 

er aktive samt at dette vil blive undersøgt. 

Og om klubbernes rådighedsbeløb evt. skal 

vurderes ud fra klubbernes aktivitetsni-

veau, altså hvor mange der benytter sig/er 

medlem af denne klub og hvor meget den 

bliver brugt.  

K-net: K-net har en dårlig dækning på kolle-

giet, men det menes at det ikke vil hjælpe 

at øge signalet eller opsætte flere routere 

på kollegiets gange, da de enkelte wifi-
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routere på værelserne svækker signalet og 

det dermed ikke vil gøre den store forskel, 

det menes derfor at dækningen på køkke-

nerne skal prioriteres fremfor gangene. Der 

er planlagt en større opgradering af udsty-

ret, idet K-net godt kan kørere ved en høje-

re hastighed, men vi har ikke udstyret til 

det. Grundet alle de problemer der har væ-

ret og stadig er med K-net overvejes det at 

skifte udbyder, men da kollegiets udstyr pt. 

Ikke kan modtage et højere signal, vil det 

være nødvendigt at opgradere udstyret 

først. Planlæggelsen af denne opgradering 

er også en af grundene til, at netværksgrup-

pens penge pulje er så høj, hvilket der blev 

spurgt indtil under mødet.  

 

12) Ny mødedato:  

Tirsdag d. 5. februar 2019 Evt. afbud skal 

ske på www.nybro.dk > Beboerrådet > Meld 

afbud, senest dagen før mødet finder sted.  
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Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden - Beboerrådsmøde – Tirsdag d. 

5. februar 2019 i GH-kælderen kl. 19:00  

 

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) Nybrotidende elektronisk til Lejlighe-

derne v. Keegan O-2  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Nybrotidende printer hver måned flere 

hundrede sider, som sættes sammen til 

vores lokale avis. Grundet de høje udgifter 

og miljømæssige konsekvenser fra blæk og 

papirbrug, samt slid på printeren, diskute-

rede vi til sidste beboerrådsmøde om at 

stoppe udskrivningen af Nybrotidende. Der 

var der støtte fra beboerrådet til at behol-

de de printede versioner af Nybrotidende 

til køkkenerne. Med det sagt, så forslår jeg, 

at vi holder op med at udskrive Nybrotiden-

de til alle lejligheder på Nybrogård som 

ville betyde økonomiske samt miljømæssi-

ge besparelser (da Nybrotidende stadig kan 

hentes fra Nybro.dk).  

 

B) Digitalafstemning el. Lignende under 

beboer- og beboerrådsmøderne v. Jose-

phine B56  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Så man kan se hvilke køkkener der stem-

mer hvad/hvilke beboerrådsrepræsentan-

ter og så afstemningerne under møderne 

forbedres og går hurtigere og nemmere 

Kom gerne med forslag til hvordan det kan 

gøres eller hvilken app el. lignende man 

kan bruge til formålet. 

 

 

 

 

C) Førstehjælpskasser på køkkenerne v. 

Josephine B56  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Jeg er blevet opmærksom på at første-

hjælpskasserne på kollegiets køkkener er 

forældet for længst og vil derfor høre om 

der er enighed om at få anskaffet nogle nye 

på regelmæssig basis. Evt. ved at oprette et 

abonnement. Hos Falck tilbyder de f.eks. 

gratis genopfyldning af førstehjælpskasser-

ne, det kan jo være at vi kan få et godt til-

bud hos dem/få mængderabat el. lignende. 

Eller, at vi kunne reducere mængden af 

førstehjælpskasser så, det er nok at have 

en pr. gang, så kassen bliver placeret uden-

for på væggen mellem de to køkkener, ved 

siden af ildslukkeren.  

 

D) Opvaskemaskiner til Kollegiets køkke-

ner til besparelse af vand og opvaskemid-

del/sæbe.  

Til DISKUSSION  

Dette er blot til diskussion, for at høre hvad 

andre mener og om det skal undersøges 

nærmere, i forhold til pris mm.  

 

E) Ændring af fremleje kontrakt; v. Kri-

stoffer Runge L-10 Til  

AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Det forslås at ændre fremleje kontrakten, 

således at der også kommer et punkt med 

angående betaling af vand, varme etc. og 

klarere regler for evt. erstatning. - Ændre 

opsigelsesperioden til 6 måneder. - Fremle-

je af lejligheder behøver ikke nødvendigvis 

at være til et par.  

 

F) Gave til formændene. v. Kristoffer Run-

ge L-10  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Det forslås at der gives et gavekort eller 

lignede, hvert år til formændene på kollegi-

et. 

G) Ændring af den "Nye" regel for rådig-

hedsbeløb for klubber (vedtaget i maj 

2018) v. Kristoffer Runge L-10  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Klubformænd behøver ikke møde op til en 

bestemt dato for at få rådighedsbeløbet. 

Men møde op en gang årligt, på et hvilket 

som helst beboerrådsmøde, for at få god-

kendt et rådighedsbeløb et år frem.  

 

H) Should we have an ATM at the collegi-

um? v. Kasper Hansen P-16  

Til DISKUSSION, INGEN AFSTEMNING  

With many residents at the collegium and 

far to the closest ATM we could get out 

own? Don’t know if there is a price to get 

one or where an optimal location should 

be, - But it's up for discussion  

 

I) Klubberne på Nybrogård Kollegiet  

Til INFORMATION  

Der mangler formænd til følgende Klubber, 

hvis det ønskes at de fortsat skal være akti-

ve/blive aktive igen; Brætspilsklubben, FC 

Nybro, Kano- og Kajaklauget, Kunstklub-

ben. 

 

J) Beboerrådsrepræsentanter  

Til INFORMATION  

Der mangler repræsentanter for følgende 

gange og lejligheder;  

AB-Ulige  

EF-Lige  

GH-Ulige  

JK-Ulige  

LM-Ulige  

LM-lige  

NO-Lige  

PR-Ulige  

M, O og S-lejlighederne.  

Samt suppleanter for alle gange og lejlighe-

der.  

 

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.  
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Begivenheder i 2019 

Et nyt år er lig med nye begivenheder, 
nye traditioner og en hel masse andet. 
Selvom 2019 allerede har været gang i 
en måneds tid kan det være på sin 
plads at remse lidt op i hvad der kom-
mer til at ske af store begivenheder i 
det nye år. Og det er nu egentlig ikke 
så lidt! Vi nævner nogle her. 

Folketingsvalg 
Men lad os starte med nok en af de 
mest væsentlige begivenheder i Dan-
mark: Folketingsvalget! Og hvornår er 
så det?  Det ved ingen med sikkerhed, 
dog skal det finde sted inden 17. juni, 
og valgdatoen udråbes af statsministe-
ren. 
Men glæd dig allerede nu til en politisk 
fest og fejring af demokratiet—og sæt 
dig gerne ind i hvilket parti eller hvilken 
politiker, som du vil sætte dit kryds 
ved. Og som du måske kan huske, er 
det 179 mandater, der skal vælges til 
Folketinget, hvoraf 2 vælges på Grøn-
land og 2 på Færøerne. Der skal være 
valg til Folketinget hvert fjerde år. 
 
Valg til Europa-Parlamentet 
Men Folketingsvalget er faktisk ikke det 
eneste valg, som finder sted i år. Det 
gør valget til Europa-Parlamentet nem-
lig også. Og dette er nu egentlig ikke så 
lidt—der er nemlig 751 pladser i Euro-
pa-Parlamentet, dog kun 705 når Stor-
britannien forlader EU her i marts i år. 
Men naturligvis er det kun Danmarks 
kommende 14 pladser (13 eksisterende 
+ 1 ny plads pga. Brexit), som vi skal 
stemme om. Valgdatoen herfor er 
imidlertid fastlagt: Dette finder sted 26. 

maj 2019. Valg til Europa-Parlamentet 
finder i øvrigt sted hvert femte år. 
 
Nye nuttede beboere i Zoo 
Er du en af dem, der bare ikke kan få 
nok af nuttede pelsede dyr, så læs med 
nu: Zoologisk Have i København får 
nemlig to pandabjørne i haven i år! 
Pandaerne skal efter sigende være klar 
til at møde københavnerne i april og de 
kommer fra Chengdou i Kina. Det kan 
også nævnes, at det både er en hun 
ved navn Mao Sun og en han ved navn 
He Xing, der kommer til parken i april. I 
øvrigt er pandaerne kun til låns—man 
får dem nemlig ikke foræret af Kina! 
I øvrigt kan det oplyses, at de to nye 
bløde beboere skal forsynes med intet 
mindre end 120 kg. nyhøstet bambus 
tre gange om ugen. 

Ny infrastruktur 
Er du en af dem, der til tider tager to-
get til familie og venner, til studie eller 
arbejde? Ja, så er der godt nyt for dig i 
2019. I København åbnes nemlig den 
nye metrocityring, som binder Indre By 
tættere sammen med Østerbro, Nørre-
bro, Vesterbro og Frederiksberg. Kø-
benhavns Hovedbanegård får dermed 
en metrostation. Derudover åbnes den 
nye jernbane fra København til Ring-
sted som gerne skulle forkorte rejseti-
den til de vestlige og sydligere egne af 
Danmark. 
Kommer du ind imellem forbi Frede-
rikssund og omegn i bil, er der også 
godt nyt til dig. I år åbnes nemlig den 
nye bro over Roskilde Fjord benævnt 
Kronprinsesse Marys Bro. Desværre 

skal du dog betale for at køre over den, 
som du kender det fra eksempelvis Sto-
rebæltsbroen. 

Og nu til sporten... 
Danmark og Dansk Håndbold Forbund 
er nemlig tildelt værtskabet for VM i 
herrehåndbold i år—så er du en ægte 
håndboldfan, har du selvfølgelig husket 
at følge med: VM har nemlig allerede 
fundet sted, men naturligvis skal denne 
begivenhed også have en spalteplads. 

Er du til skiløb behøver du nu ikke læn-
gere tage hele vejen til Alperne for at 
få ski under fødderne. I år åbnes nem-
lig den kunstige skibakke på Amager 
Bakke — i vinterferien åbnes den ne-
derste del på 250 meter, mens hele 
bakken på 450 meter forventes åbnet i 
april. Om der er mulighed for afterski 
efterfølgende melder historien dog in-
tet om. 

Musik er også på programmet 
Der kommer også store navne forbi i år 
inden for musikken. Elton John spiller i 
Royal Arena d. 6. juni, og der bliver 
gang i arenaen, for Backstreet Boys 
lægger nemlig også vejen forbi Royal 
Arena den 8. juni. Begge koncerter er 
udsolgt, så hvis man skal have billet, 
må man enten skrive sig op på venteli-
ste eller købe internt fra andre. 

Senere på året kommer sangerinden 
Cher til Danmark, og det er første gang 
i 14 år. Dette arrangement kommer og-
så til at foregå i Royal Arena - dog først 
den 15. oktober. 
 

Kan du mon nå det hele? :-) 

 

 

 

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

 

- Agnes, O-4 

Temperering af chokolade: 
 
Der er to ting, der er vigtigst når det gæl-
der om at temperere chokolade: tempera-
tur (duh!) og ratio. Derfor er det vigtigt, at 
kunne måle temperaturen af din chokola-
de, ved at bruge et termometer. Om det er 
et bolsje, chokolade eller stegetermome-
ter gør ikke det store, så længe at du har 
ét eller andet, til at afmåle temperatur 
med. 
 
Hvorfor egentlig overhovedet temperere 
chokoladen før brug? Gør det en forskel? 
Den største forskel ved at smelte chokola-
den med teknikker som disse, der kaldes 
temperering, er at chokoladen bliver blank 
og skinnende og at den har et vist ‘snap’ 
når man brækker det over, som også gør, 
at chokoladen heller ikke smelter lige så 
hurtigt ved ens fingervarme. 
 
Når du er ude for at lede efter chokolade, 
er det meget godt at kigge på pakningen, 
da nogle mærker skriver hvordan man skal 
temperere deres produkt: 

Hvis der nu ikke står noget på din indpak-
ning, er der en metode her, som er velfun-
gerende: 
 
Fremgangsmåde: 
Hak al din chokolade fint. Kom ⅔ af det i 
en lille skål og smelt det ved svag varme 
over vandbad. Brug et termometer og 
varm chokoladen til følgende temperatur: 
 
Mørk chokolade: 55 C° 
Lys chokolade: 47-48 C° 
Hvid chokolade: 41-43 C° 
 
Tag skålen fra vandbadet og tilsæt resten 
af den finthakkede chokolade. Rør i skålen 

til al chokoladen er smeltet, lad den køle af 
til: 
 
Mørk chokolade: 31-32 C° 
Lys chokolade: 27-28 C° 
Hvid chokolade: 26-27 C° 
 
Chokoladen er nu parat til overtræk og 
andet chokoladearbejde. Det er her, man 
bliver nødt til at arbejde hurtigt, men bli-
ver temperaturen for lav (til at arbejde 
med), kan chokoladen varmes meget for-
sigtigt op igen over vandbad. Det er bedst 
at smelte chokoladen ved lav effekt og 
med korte intervaller (dette kan også gøres 
i en mikrobølgeovn, hvis man er forsigtig 
nok, men vandbad er en mere sikker må-
de). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er masser af ting, man kan bruge tem-
perering af chokolade til: overtræk af jord-
bær og andet frugt, fyldte chokolader, 
konfekt og hjemmelavede Snickers og 
andre chokoladebarer.  
 
Chokolade ganache 
(blød chokolade-
creme): 
Ingredienser: 
- 200 g. chokolade 
- ½ l. piskefløde 
- evt. 3 spsk. cognac 
 
Fremgangsmåde: 
Hak chokoladen og smelt den i 
fløden. Kog i to min. Sæt massen koldt i 3 
timer. Pisk cremen med en mikser til den 
er luftig. Tilsæt evt, cognac. Lad den køle 
af. 
 
Anvendelse: 
Til fyldte chokolader, marcipan eller kager 
(f.eks. er den rigtig god sammen med/

ovenpå brownies). 
Hvis man  vil lave noget chokolade uden 
temperering: 
 
Rocky Road: 
Ingredienser: 

− 150 g. mørk chokolade (min 70%) 

− 150 g. mælke chokolade 

− 125 g. usaltet smør 

− 2 spsk. Sirup 

− 100 g. mini marshmallows 

− 150 g. Marie kiks 

− 60 g. pistacienødder 
 
Fremgangsmåde: 
Start med at smelte lidt smør i en gryde, 
når det så småt begynder at smelte til-
sættes den mørke og lyse chokolade, samt 
siruppen. 
Mens det smelter knuses kiksne til min-
dre stykker. Put også bagepapir i bunden 
af den form (bradepande) du vil bruge, 
alternativ kan man også bruge en foliebak-
ke. 
Når chokoladen, smørret og siruppen er 
smeltet og blevet til en fin jævn masse, 
hældes en smule af chokoladen over i en 
skål – ca. 1/3, resten bliver i gryden og 
røres med nødder, kiks og 2/3 dele af 
skumfiduserne (mimi marshmellows eller 

almindelige klippet i mindre 
stykker). Når det hele er 

mixet godt rundt i cho-
koladen hældes det 
hele op i en lille bra-
depande (min er ca. 
20×30 cm) og forde-
les jævnt. Til sidst 

hældes resten af 
skumfiduserne oven på, 

og oven på dem kommer 
resten af chokoladen. 

Det sidste gøres da mange af de 
første skumfiduser smelter  – så på den 
her måde er du sikker på at de alle ikke 
forsvinder helt. 
Sæt bradepanden i køleskabet i mindst 2 
timer, men gerne natten over. 
Når det har stået natten over er det klar til 
at blive skåret i små mundrette bidder. 

- Agnes, O-4 

NybroTidendes Februarmadklumme: 

Madklumme: Chokolade-Udgaven! 

Så er det Februar! Normalt er starten på et nyt år der hvor folk har nytårsfor-

sæt om at spise sundere, men der er også Valentinsdag, så hvorfor ikke bare 

smovse i hjemmelavet chokolader? 
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Gangene på kollegiet: ST 

Agnes, O4 

Vi har snart været rundt på alle gange her 

på kollegiet og denne gang har vi ST.  

Vi starter nedenunder med ST-ulige, og 
noget af det første man ser på én af deres 
opslagstavler er et print med et citat af 
Mahatma Gandhi: ’Be the change you wish 
to see in the world.’  

Det næste jeg fik øje på, gav mig et indtryk 
af, at ST er en bygning fuld af festaber! For 
på et af deres whiteboards havde de lavet 
en liste folk kunne skrive sig på hvis de ger-
ne ville være med til: ’A fun christmas din-
ner with the ST dorm’ d. 11. januar. Og det 
er både for ST-lige og –ulige, så det virker 
som om der er rigtig god sammenhold på 
ST generelt. Især da jeg kom forbi d. 5. ja-
nuar var der allerede 7 fra lige og 11 fra 
ulige (inklusiv en Will i am); 18 mennesker i 

alt.  

Tirsdag den 12. maj 
2015 blev der påsat 
brand ves ST bygnin-
gen og det kan tyde-
ligt ses, da dørene 
er hvide, der er in-
gen malerier på 
væggene og der ser 
ret så minimalistisk 
ud. Der er dog mas-
ser af pynt (masser 
af julepynt såsom 
guirlander, udklip-
pede juletræer og 
julehjerter), billeder 
og sedler som folk 
flittigt har sat op. En 
af mine favoritter er 
en seddel hvor det 
eneste der står er: 
”They don’t call me 
Tyrannosaurus Sex 
for nothing” og så 

nogle linjer nede: ”Deny, deny, deny”. Der 
ser ud som om de har haft mange lege (mit 
gæt er, at det nok har involveret en smule 
druk), da der er farverigt tape på gulvet.  

Forhåbentligt har de fået styr på deres læk-
kende rør; der var en fyldt spand sidst jeg 
var der.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi smutter op ovenpå hos ST-lige er det 
lidt som  at  komme tilbage på kollegiet fra 
et andet sted. De hvide døre og sterile 
overflader nedenunder er så anderledes fra  
de andre gange på kollegiet med deres 
malede døre der er ved at skalle af og 

afløbsrør der er tynget af årtiers støv. 

Ovenpå ser det ud til, at de er ligeså glade 
for at være sociale som  ST-ulige. Der er en 
stor opslagstavle med en plakat hvor der 
står: ’Where are you from? Write and draw 

your country 
on the map’ i 
flotte hånd-
skrevne bog-
staver.  De 
fleste der har 
skrevet på 
denne plakat 
er fra Sjæl-
land, men der 
er stadig et 
par stykker 
spredt ud 

over kortet, der er tegnet. 

ST ser ud til at feste ret så meget, både 
sammen i store grupper og små. De har 
også taget 
mange billeder 
gennem  årene, 
man kan tage 
et kig på mens 
man er der. 
Kostumefester, 
nytårsfejringer, 
fællesspisnin-
ger og jule- (og 
påske?) froko-
ster er vist nog-
le af de få 
shenanigans  
de sikkert har 
gang i!  

Om sommeren bliver der sat tid til side til 
en solrig picnic nede ved søen , mens der 
andre tidspunkter bliver tid til fællesakro-
batik i gangen. Man føler sig meget vel-
kommen og kedeligt ser der i hvert fald 

ikke 
ud til 
at 
være!  
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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. februar: Sol op: 08.05, sol ned: 16:43—dagen er 

tiltaget 1 time og 39 minutter  

1. februar: Vinter i Tivoli starter 

5. februar: International nutelladag 

5. februar: Kronprinsesse Marys fødselsdag 

13. februar: International pandekagedag 

14. februar: Valentinsdag <3 

16. februar: Valentine’s Party i Kældercaféen 

20. februar: Verdensdag for social retfærdighed 

21. februar: International dag for modersmål 

28. februar: Månedens sidste dag—sol op: 07.05, 

sol ned: 17:42—dagen er tiltaget 3 timer og 37 min 

Igen er det tid til at de fleste starter på et 
nyt semester eller nye fag i februar. Om 
man har haft 3-ugers, eksamener eller bare 
fri i januar, så kan det være svært at holde 
koncentrationen når det lige starter og man 
jo har uendelig tid til at studere op til de 
nye fag. 
 
Det er de fleste af os, som kender følelsen 
af bare liiiiiiige at skulle kigge Facebook, 
Twitter, Instagram eller Youtube for nye 
opslag eller indhold og at der så, inden man 
får nået at se sig om, er gået et par timer 
eller fem. Det er nok ikke kun eksklusivt på 
ens mobil eller computer man gør det på, 
hvis man har noget der kan komme på 
nettet, har man nok også været på sociale 
medier der. 
 
Forest app'en hjælper dig med til at sætte 
tid til side. Hvad du så bruger den tid på, må 
du selv om, så længe at du ikke bruger din 
mobil. Man planter et træ eller en busk og 
indstiller tiden til hvad end du vil. Hvis du vil 
gå ud af appen og bruge andre apps, bliver 

du nødt til at slå dit groende træ ihjel. Dog 
er der dog et lille loophole! Facebooks Mes-
senger (som også kan bruges til ens sms-
beskeder), kan sagtens stadig køre når man 

bruger den som vist på billedet, da det er 
designet til at køre samtidig, ovenpå eller 
separat fra andre apps og dermed tæller 
det ikke for at gå ud af Forest appen. 
 
Der kan også fås en udvidelse til Google 
Chrome, så man også kan bruge den på ens 
computer. Her kan man selvfølgelig white-
liste nogle hjemmesider, som f.eks. ens 
uddannelsesportal eller Wikipedia,  mens 
Forest app’en kører. 

Månedens App 

- Agnes, O-4 

Lad den udklædte Totoro finde vej til den udklædte Snorlax! 

 
#NanzeArts 

Forest: Stay focused, be present. 
Appen er gratis, men man kan betale 13 kr. 

for at få flere features. 


