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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 første forårsmåned står for døren, og det samme gør 

Fastelavn søndag den 3/3 samt den asiatiske mærkedag 

White Day den 14/3. Hvad dette går ud på, prøver vi at be-

rette om i dette nummer.  

Søndag den 27. januar 2019 skete en stor begivenhed: De 

danske håndboldherrer vandt verdensmesterskabet i hånd-

bold på hjemmebane i Boxen. Og selvom dette skete i janu-

ar, var sidste måneds redaktion afsluttet på det tidspunkt. 

Ikke desto mindre synes vi, at denne store begivenhed for-

tjener at få lidt spalteplads, og du kan derfor læse meget 

mere om håndbold i denne måneds nummer af NybroTi-

dende. God læselyst af forårets første nummer! :-) 

  

 

 

 

 

White day, s. 5 

  

 

 

 

 

Danmark i håndboldens verden, 

s. 10 

 

 

C) Førstehjælpskasser på køkkenerne v. 

Josephine B56 

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 op-

rette et abonnement. Hos Falck tilbyder 

de f.eks. gratis genopfyldning af første-

hjælpskasserne, det kan jo være at vi kan 

få et godt tilbud hos dem/få mængdera-

bat el. lignende. Eller, at vi kunne reduce-

re mængden af førstehjælpskasser så, det 

er nok at have en pr. gang, så kassen bli-

ver placeret udenfor på væggen mellem 

de to køkkener, ved siden af ildslukkeren. 

Lars Kaj informerede om, at alt indhold til 

førstehjælpskasserene samt nye og opda-

terede førstehjælpskasser, kan blive udle-

veret/afhentet hos ham, i kontorets åb-

ningstider. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 4. marts 

2019 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

 

 

 

 

Verdensmesterskab og White Day 

 

 

 

 

 Din insektbutik, s. 3 

- Mon det kommende forår viser sig fra sin smukke side i år? 
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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, L06 

Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Er det dig? Jacob, B51 

Formand:      Keegan, O2 Josephine, B56     

             (sup)  sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum 

AB-ulige:      Mangler  Er det dig? Kim, E21 

              Revisorer    

AB-lige:        Mangler  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, M02 Er det dig? 

EF-lige:        Mads, E31     

  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:        Mangler Kontortid: Tirsdag Kasper CD-kælder 

                      19:30-20:30 i GH-kælderen. Tlf.: 26 81 15 01   

LM-ulige:    Mangler E-mail: klage@nybro.dk 
Peter Jon 

Tlf.: 61 91 97 92  
Cykelværksted 

                     Tlf.: 21 48 54 55 Patricia LM-kælder 

LM-lige:      Mangler   Tlf.: 61 71 93 10   

                  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 

                    Anna, S15 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: Frederik, H2  Suppleant: Emma, R64 

M, O og S: Mangler  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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-Clara, K-55 

Sommertid 
Så er vi snart overstået med vintermåne-

derne for denne omgang. Dette betyder 

forår og dermed også at vi går en lysere 

tid i møde. Vi skifter til sommertid her d. 

31. marts.  

Hvad betyder dette for kollegiet? Der åb-

nes mange muligheder op når der bliver en 

større mulighed for at nyde det udendørs. 

Man kan sætte sig op på  en af de mange 

terrasser, når det hele blomstrer kan man 

sikkert få en god udsigt deroppe.  

Hvis man hellere vil gå lidt rundt, er der 

også mange muligheder for at nyde at se 

når det hele er lysegrønt og mange ting 

blomstrer. Der er masser af muligheder for 

at nyde nu når verdenen er ved at blom-

stre.  

Selvom det er denne tid hvor det bliver 

lysere og alt blomstrer, så er der også nog-

le små ulemper. Det er ikke den største 

ulempe, da det kun gælder 

én nat, men når det bliver 

sommertid skal vi sætte 

urerne en time frem. Dvs. 

at vi mister en times søvn 

den nat, i modsætning til 

vintertiden hvor vi får en 

ekstra time på øjet.  

Sommertiden blev indført i 

Danmark i 1916. Det er 

mange år før alle andre lande i EU gjorde 

det samme, i 1980.  

Men hvorfor egentlig have sommertid? Er 

det ikke lidt ligegyldigt? Sommertid blev 

indført for at udnytte de timer med lys 

mest muligt som en del af de vågne timer. 

Idéen om sommertid stammer helt tilbage 

fra 1784, men en af grundene til at det ikke 

blev indført tidligere har nok været fordi 

det var ment som en joke. Benjamin Frank-

lin, en af USA’s grundlæggere, skrev et es-

say om hvordan man kunne spare på ster-

inlyset hvis man bare stod en time tidligere 

op. Dette forslag blev dog ikke set som 

nyttig indtil WW1, da der var stærkt man-

gel på resurcer I den periode. 

(Billede:  https://www.fagbladetfoa.dk/

Artikler/2017/03/20/Vintertid-til-sommertid-Det-

betyder-det-for-dig-der-skal-paa-arbejde)  

- Agnes, O-4 

      

                               

     

  
 

Fremtidens fødevarer? 
Hvis du ikke har fulgt med i diverse 
nyhedsudsendelser inden for de sid-
ste par år, får du her en kort opdate-
ring: I og med der bliver flere og fle-
re mennesker på kloden, vil produkti-
onen af fødevarer på sigt blive et pro-
blem, taget klimaet i betragtning. I 
2050 vil det kræve, at der skal produ-
ceres omkring 70% flere fødevarer 
end der bliver gjort på nuværende 
tidspunkt. Et reelt løsningsforslag er 
at bruge insektpulver i fødevarer som 
erstatning for andre former for prote-
iner, fedt, fibre, vitaminer og minera-
ler, idet insekter indeholder alt dette. 
Således behøver man ikke at indtage 
lige så meget mad for at blive mæt. 
 
 
 

 
 

 
Her ses et skema over næringsind-
holdet i fårekyllinger. 
 
Mange er dog af den overbevisning, 
at insekter er noget af det mest afsky-
elige man kan indtage. Men tænk 
hvis de kan hjælpe til at reducere 
problemet? Den største danske pro-
ducent af spiselige og tilberedte in-
sekter er ’Din Insekt Butik’. I dennes 
onlinehandel kan man købe alt fra 
insektpulver til chokoladedyppede 
insekter, insektchips og insektprote-
inbarer. Måske kan de spøjse varian-
ter afhjælpe skrækken for at prøve 
noget nyt? 
 

 

 

 

 

 

 

 

The Big Bug Challenge til 230, - 

 
Pebermynte- 

chokolade-fårekyllinger til 35,- 

 

 

 
Insektbar til 27,- 

 

Se mere på: www. dininsektbutik.dk eller 

Facebooksiden: Din insekt butik 

 

 

Energi pr. 100 g 1916 

kj /458 kcal 

Fedt 18,2 g 

-heraf mættet fedt 7,0 g 

Kulhydrat 5,4 g 

-heraf sukkerarter 0 g 

Protein 69,1 g 

Salt 1,03 g 
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AMAGER BIO 15-3-2019 
Fra: Hulen.no 

#NanzeArts 
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Så er det tid til den anden artikel i vores 
tredelt miniserie. sidste måned startede vi 
ud med Valentinsdag, som var den 14. feb-
ruar. Denne gang er det et fænomen, som 
bliver kaldt White Day, der bliver holdt en 
måned senere; d. 14. marts.  

Der er brug for en smule kontekst, da det 
ikke er alle, som har hørt om White Day. I 
asiatiske lande, såsom Japan, Sydkorea, 
Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Malaysia og 
kina, er det normalt at Valentinsdag er en 
dag, hvor kvinder giver ting (som regel cho-
kolade) til mænd. Det er ikke forventet, at 
mænd gør det samme på Valentinsdag, hvil-
ket er grunden til at White Day er en ting. 
For på denne dag er det omvendt, 
mændene giver ting tilbage til de som har 
givet dem noget på Valentinsdag. Dette er 
den fundamentale ide omkring White day, 
men der er mange forskellige måder den 
bliver brugt. 

 
Første gang dette fænomen blev set, var i 
Japan, i 1978. Det var bevidst lavet, med 
begrundelsen at det ville være mere fair 
hvis mændene også skulle give noget 
tilbage til kvinderne der havde givet dem 
noget på Valentinsdag. Noget der så har 
udviklet sig i årene efter, er en usynlig regel 
om at de gaver mænd skal give, som regel 
skal være dyrere end kvindernes. Helt op til 
3 gange så dyrere. 
 
Så mens at Valentinsdag som regel er cho-
koladeinspireret, så er White Day lidt mere 
varieret. Det kan være chokolade (især hvid 
chokolade), men skumfiduser, lingerie, 
smykker eller småkager er også populære 
gaver. 

En anden forskel, er måden hvordan man 
giver gaver på disse dage. I disse asiatiske 
lande, er det ikke nødvendigvis at man kun 
giver chokolade til den man kan lide, det 
kan også være en generel venlighed eller 
social forpligtelse (dette kan ses både ved 

Valentinsdag og White Day). Dvs, man kan 
sagtens give noget til en ven (ligemeget 
hvilket køn), samt til ens lærer eller boss, 
uden at det nødvendigvis signalerer at man 
har en romantisk interesse i den person. 
 
Det med at folk ikke kun bruger Valen-
tinsdag på noiget romantisk, er skam også 
noget man ser andre steder på kloden. Der 

har i de sidste par år været lidt af en trend i 
at fejre Galentinsdag i stedet for Valen-
tinsdag. ‘Gal’ er et andet ord på engelsk for 
pige og det bliver fejret d. 13. februar, som 
regel af kvinder, men der er ingen regler. 
 
Hvis man nu er nysgerrig og Googler White 

Day, kommer man nok til at støde på et 
videospil med samme titel. White Day: A 
Labyrinth Named School er et 2001 kore-
ansk videospil som blev opdateret i 2015, 
for at det kunne køre bedre på computer og 
på konsoller (f.eks. PS4). 
 
Spillet er et overlevelses gyserspil, hvor 
man finder objekter rundt på skolen, som 
skal hjølpe en med at finde ud af gåder og 
puslespil og for at gå videre med historien. 
Spillet foregår omkring White Day, hvor 
hovedpersonen sniger sig ind på skolen om 
natten, for at ligge noget chokolade samt en 
dagbog til hans crush. Der er andre inde på 
skolen også og alle bliver fanget derinde og 

det gælder om at slippe ud af skolen i live. 
 
(billeder: https://www.tokyopop.com/blog/valentines-
day-and-white-day-yes-things-are-different-in-asia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/
White_Day:_A_Labyrinth_Named_School_
(2015_video_game),  https://www.playstation.com/en
-us/games/white-day-a-labyrinth-named-school-ps4/)  

2: White day 

- Agnes, O-4 
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Referat af beboerrådsmøde 
1) Fremmødte: Keegan O02, Josephine 

B56, Marianne T46, Lea L06, Steffen L06, 

Casper C27, Lars Kaj, Christina T51, Ditlev 

T47, Frederik N29, Kristoffer L10, Niklas 

O51, Marie D60, Frederik H02, Mads E31, 

Victor E33, Peter D28, Kim E21, Jakob B51, 

Aske A24  

2) Valg af ordstyrer og sprog: Sprog: 

Dansk, ordstyrer: Keegan O02  

3) Antal stemmeberettigede: 9  

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: Godkendt  

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

6) Økonomi: Kasper P16(Kassereren) ikke 

fremmødt (møder først op til punkt G, men 

hans stemmeret som repræsentant for PR-

lige gør sig ikke gældende, da han ikke er 

fremmødt til tiden.)  

Han informerer under punkt I, at der pt. er 

90.000 kr. på foreningskontoen, samt at 

der månedligt indgår 18.000kr. på kontoen, 

som kommer fra de 30kr. som beboerne 

betaler via huslejen månedligt til forenings-

kontoen. Af de 18.000kr. går ca. halvdelen 

til lønninger, til dem, som er ansat gennem 

Beboerrådet. Dvs. Varmemesteren, Sekre-

tariatet, Klagenævnet og Netgruppen fra-

falder denne kategori, da Varmemesteren 

lønnes gennem KAB, Sekretariatet og kla-

genævnet lønnes gennem KAB via. Lars Kaj 

og Netgruppen lønnes af netkontoen. Så 

Kassereren, Antenneansvarlig, Nybrotiden-

de og Sekretæren finansernes af forenings-

kontoen.  

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 beholde 

de printede versioner af Nybrotidende til 

køkkenerne.  

Med det sagt, så forslår jeg, at vi holder op 

med at udskrive Nybrotidende til alle lejlig-

heder på Nybrogård som ville betyde øko-

nomiske samt miljømæssige besparelser 

(da Nybrotidende stadig kan hentes fra 

Nybro.dk).  

Det bliv diskuteret: at uploade Nybrotiden-

de til Nybrogård Kollegiets Facebookside, 

samt at sende den via. mail på både dansk 

og engelsk. Derudover blev det diskuteret 

om det er nødvendigt at printe både den 

engelske og den danske version til køkke-

nerne, det blev debatteret om det er mere 

inkluderende overfor de udenlandske stu-

derende kun at have den engelske version, 

dog blev det så nævnt at nogle udenland-

ske studerende har stor glæde af den dan-

ske version for på den måde at øve sig i 

sproget og med henblik på det blev det så 

nævnt om det ville være mere inkluderen-

de kun at have den danske version. Men da 

punktet kun vedrørte om, man skulle lade 

være med at udlevere de fysiske versioner 

af Nybrotidende til lejlighederne, blev der 

stemt om det og diskussionen om kun den 

engelske version skal printes til køkkenerne 

vil blive genoptaget til næste møde, når 

beboerrådsrepræsentanterne har haft mu-

lighed for at drøfte det med deres gang. 

Derudover blev det foreslået at lægge nog-

le printede versioner ud i vaskeriet og i 

denne forbindelse blev det diskuteret hvor 

mange eksemplarer det skal være, da 

punktet jo netop drejer sig om at reducere 

mængden af fysiske eksemplarer til gavn 

for miljøet og til mindskningen af udgifter-

ne.  

Det blev stemt: 6 for, 3 blank, hermed blev 

det vedtaget at Nybrotidende fremover 

ikke vil udleveres i dens fysiske form til 

lejlighederne, men vil være tilgængelig 

online. 

 

B) Digitalafstemning el. Lignende under 

beboer- og beboerrådsmøderne v. Jose-

phine B56  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Så man kan se hvilke køkkener der stemmer 

hvad/hvilke beboerrådsrepræsentanter og 

så afstemningerne under møderne forbed-

res og går hurtigere og nemmere  

Kom gerne med forslag til hvordan det kan 

gøres eller hvilken app el. lignende man 

kan bruge til formålet.  

Det blev diskuteret: Der var ikke rigtig no-

gen som havde nogen forslag og derfor 

fandt afstemningen ikke sted. 

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.  

Lars Kaj informerede om, at alt indhold til 

førstehjælpskasserene samt nye og opda-

terede førstehjælpskasser, kan blive udle-

veret/afhentet hos ham, i kontorets åb-

ningstider.  

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.  
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Det blev diskuteret: Her blev det opfattet 

som en god ide af nogle og at det er værd at 

prioritere, mens andre var mere skeptiske 

om køkkenerne overhovedet kan facilitere 

opvaskemaskiner(grundet hyppig tilstop-

ning af afløbsrørene, dog har dette intet 

med opvaskemaskinerne at gøre, men med 

beboernes brug af håndvaskene). Frederik 

fra bestyrelsen informerede om, at beboer-

rådet ikke ville kunne tage denne beslut-

ning, men at der er bestyrelsen der kan be-

stemme det.  

En del repræsentanter mente at det var 

værd at prioritere og syntes at det er en god 

ide og ville være parate til at undersøge det 

nærmere. Det blev nævnt fra bestyrelsens 

side at det er dyrt. Lars Kaj mente det ikke 

ville fungere, mellem beboerne, men her 

blev det argumenteret at det fungerer godt 

for en lang række andre kollegier. 

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.  

- Fremleje af lejligheder behøver ikke nød-

vendigvis at være til et par. 

Det blev informeret fra medlem fra sekre-

tariatet at fremlejekontrakten er blevet 

ændret til at omfatte et felt hvor depositum 

og huslejen angives, samt at regler for er-

statning og betaling af el og varme er egen 

sag og skal aftales indbyrdes mellem, frem-

lejetager og fremlejer. Yderligere blev det 

informeret, at den normale opsigelse for 

lejligheder og værelser er 6 uger til den før-

ste i måneden, samt at en fremleje kontrakt 

oftest ikke er længere end 6 måneder og at 

det derfor ville være lidt langt at rykke opsi-

gelsen mellem fremlejetager og fremlejer. 

Det blev også tilføjet at, hvis man under sin 

fremlejeperiode har brug for en ny fremle-

jetager, at reglerne i forbindelse med at 

kontrakten skal være udfyldt og underskre-

vet korrekt og godkendt af sekretariatet 

senest fire uger før fremlejeperioden kan 

træde i kraft, kan blive bøjet lidt, så man 

hurtigst mulig kan finde en ny fremlejetager 

og undgå ”lejetab”. Med henblik på fremle-

jen af lejligheder så fremgår det af reglerne 

for fremleje, at man må fremleje sin lejlig-

hed til enten et kærestepar eller et venne-

par, såfremt begge parter er på udenlands-

ophold el. udenfor pendlerafstand. Er kun 

den ene part på udenlandsophold el. uden-

for pendlerafstand kan halvdelen af lejlighe-

den fremlejes.  

Afstemning blev trukket tilbage.  

F) Gave til formændene. v. Kristoffer Runge 

L-10  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

- Det forslås at der gives et gavekort eller 

lignede, hvert år til formændene på kollegi-

et.  

Det blev diskuteret: At det ikke nødvendig-

vis skulle være en gave man bare fik årligt, 

men noget man kunne blive nomineret til, 

f.eks. grundet ekstra god indsats eller som 

tak fra klubbens medlemmer eller som en 

slags afskedspris. Det blev også diskuteret 

om man skulle oprette en pulje til dette 

formål, og at en formand så kunne blive 

nomineret og at prisen/priserne bliv finan-

sieret ud fra denne pulje.  

Det blev afgjort at der skal arbejdes videre 

med dette punkt og Kristoffer besluttede at 

han vil tage punktet op igen til et af de kom-

mende møder når ideen er blevet udarbej-

det yderligere.  

Afstemningen blev trukket tilbage. 

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.  

Det blev diskuteret: Om det ville være mu-

ligt at formændene kunne møde op til et 

hvilket som helst beboerrådsmøde i løbet af 

året, hvor de havde mulighed for at møde 

op eller om der skulle oprette faste årlige 

møder til uddelegering af rådighedsbeløbe-

ne og budgetplanlægningen. Yderligere blev 

det diskuteret om der skal oprettes ekstra 

møder for formændene, samt at det måske 

ikke er så godt at stille for eller endnu skar-

pere krav til formændene for klubberne, da 

der allerede er en stor mangel på formænd. 

Derudover blev det forslået at holde et stort 

møde hvor der er kage mm.  

Afstemning fandt ikke sted, da der ikke var 

noget at stemme om. 

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  

Det blev diskuteret: at det anses for at væ-

re unødvendigt. Det blev nævnt, at netto 

ikke ligger så langt væk og, at man hurtigt 

kunne cykle derop eller ned til stationen for 

at hæve penge eller at man kunne have 

kontanter liggende parat på værelset i til-

fældet, at man vil hygge sig en fredag aften. 

Samt, at det måske ville være mere oplagt 

at opgradere dankortautomaten til også at 

omfatte andre betalingskort i stedet for at 

opstille en hæveautomat på kollegiet. Det 

blev nævnt at ulempen ved en ny dankort-

automat, som kan omfatte andre betalings-

kort, er at den er dyrere i drift da der er 

flere afgifter, som skal betales, hvilket også 

er grunden til at Ahmed helst vil undgå at 

gøre brug af dette i sit Pizzeria og Kiosk. 

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  

Kunstklubben  

Det blev diskuteret: Mads E31, ønsker at 

stille op som formand for brætspilsklubben, 

hvilket der stemmes om til næste møde, da 

det skal fremgå som et punkt på dagsorde-

nen.  
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Om der skal skrives en artikel i nybrotiden-

de vedrørende Information til formændene 

om rådighedsbeløb. 

 

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.  

K) Rådighedsbeløb: Dette punkt er blevet 

tilføjet på beboerrådsmødet, da det var 

blevet glemt. Det omhandler Rådighedsbe-

løbene for klubberne.  

Her stemmes om hvilket rådighedsbeløb 

klubberne søger om og får tildelt:  

Cykelkælderen:  

Søgte som det foregående år om 2000kr.  

Det blev stemt: 8 for, 1 blank.  

Det blev talt om: om hvordan det står til 

med det nye skab i cykelkælderen med 

værktøj, om det fungerer med nøglesyste-

met eller om der forsvinder værktøj. Det 

blev informeret: at der ikke er forsvundet 

værktøj endnu og at ikke alle helt ved at 

dette skab eksisterer og hvordan man kan 

blive en del af det. Så der er ikke særlig 

mange som har en nøgle/adgang til det 

endnu.  

 

Motionsklubben:  

Søgte som det foregående år om 10.000kr.  

Det blev stemt: 8 for, 1 blank.  

Det blev diskuteret: hvordan betalingen 

fremover skal foregå og at den ikke længe-

re skal foregå kontant og udenom beboer-

rådet. Lige nu foregår det således, at man 

ved indmeldelse i klubben betaler 200kr. 

Den originale idé er at 100kr. går til rengø-

ring og de andre 100kr. udgør indmeldel-

sesgebyret, herefter skal klubbens medlem-

mer betale 100kr. årligt til rengøring af 

rummet. Men der er problemer med admi-

nistreringen af pengene og indkrævningen 

af det årlige beløb, derfor blev det diskute-

ret om administreringen fremover skal løbe 

gennem KAB, så pengene også kan ses på/

ikke løber udenom Kollegiets konto og ind-

går i regnskabet.  

Det blev informeret: at der er en afstem-

ning på FB, med fokus på motionsklubbens 

fremtid. Samt at formandens plan er at 

lytte til medlemmernes ønsker og se hvilket 

udstyr, som fungerer og hvilket ikke funge-

rer.  

 

Bryggerklubben:  

Søgte som det foregående år om 2.000kr. 

Det blev stemt: 7 for, 2 blank  

Det blev diskuteret: Om rummet til bryg-

gerklubben kunne blive renoveret, da det 

godt kunne trænge til det eller om et andet 

og større rum skulle findes, da det nuvæ-

rende rum befinder sig i CD-kælderen og er 

på størrelse med rummet som Kano- og 

Kajaklauget har til opbevaring af veste og 

padler mm.  

Haveforeningen:  

Søgte som det foregående år om 2.000kr.  

Det blev stemt: 7 for, 2 blank  

Det blev informeret: at der er 36 haver 

med 41 medlemmer, samt at der er 10 på 

venteliste til i alt 9 haver.  

Musikrummet:  

Det blev diskuteret/informeret: Da for-

manden er i udlandet, skal der laves en 

fuldmagt, så klubben kan få tildelt deres 

rådighedsbeløb, samt træffe andre beslut-

ninger eller søge om andre projekter hos 

beboerrådet for klubben. Klubben informe-

rede, at de har brug for pengene til det 

lydisoleringsprojekt af rummet de er i gang 

med. 

 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer.  

Frederik O03 melder sig ud som repræsen-

tant for M, O og S-Lejlighederne. 

Lisa B60 melder sig ud som repræsentant 

for AB-Lige. 

Frederik H02 melder sig ind som suppleant 

for H og L-Lejlighederne.  

Mads E31 melder sig ind som repræsentant 

for EF-Lige. 

Anna S15 vil gerne melde sig ind som sup-

pleant for ST-Ulige (da hun ikke var tilstede 

til mødet træder dette først i kraft til næste 

møde hun møder op til/deltager i.).  

11) Evt.  

Lars Kaj informerede om hjertestarteren, 

som er blevet sat op ved varmecentralens 

syd side ved siden af den store brune skor-

sten.  

Derudover informerede han også, at de nu 

er flyttet ind i det nye kontor, som har ind-

gang på nordsiden af varmecentralen.  

Lars Kaj; Forslog at vi her på kollegiet igen, 

som i gamle dage, skulle el. kunne afholde 

en årlig introfest for alle beboerne på kolle-

giet, hvor klubberne, Beboerrådet, Lars Kaj

(varmemesteren), bestyrelsen og evt. an-

dre samt deres opgaver og hvad deres post 

indebærer ville blive præsenteret. Så de 

nye beboere bl.a. ville få en idé om, hvor-

dan Kollegiet hænger sammen, hvordan 

det fungerer og hvordan de selv kan få ind-

flydelse på Kollegiets hverdag og fremtid.  

Hvis arrangementet igen bliver indført og 

afholdt, vil der blive skrevet en artikel om 

det i Nybrotidende.  

12) Ny mødedato: mandag den 4. marts 

2019 kl. 19:00 i GH-kælderen.  

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  
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Indkaldelse til beboerrådsmøde 

1) Fremmødte:  

2) Valg af ordstyrer og sprog:  

3) Antal stemmeberettigede:  

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde:  

5) Godkendelse af dagsorden:  

6) Økonomi:  

7) Øvrige meddelelser:  

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste:  

9) Indkommende punkter:  

A) Formandsposten for Brætspilsklubben 

v. Mads E31  

Til AFSTEMNING  

Under forrige møde, som blev afholdt den 

5. februar 2019, informerede Mads E31 at 

han ønskede at stille op som formand for 

brætspilsklubben, da klubben pt. står uden 

formand, hvis ingen andre ønsker at stille 

op til posten, så stemmes der om, at Mads 

E31 bliver formand eller ej. 

A) Nybrotidende på køkkenerne  

Til DISKUSSION OG AFSTEMNING  

Punkt videre taget fra sidste møde, hvor 

det blev diskuteret om, i forbindelse med 

digitaliseringen af Nybrotidende til lejlighe-

derne, i hvor fjernt, dette også skulle ske 

for køkkenerne, eller om det kan nøjes kun 

at printe den engelske eller den danske 

version.(for mere information se referatet 

fra sidste beboerrådsmøde). Da foregående 

punkt kun omfattede lejlighederne, havde 

beboerrådsrepræsentanterne ikke haft 

mulighed for at diskuterede det vedrøren-

de køkkenerne, derfor vil det blive gjort 

under dette punkt. 

B) Formandsposten for Filmklubben v. 

Steffen L06  

Til AFSTEMNING  

Der stemmes om formandsposten for Film-

klubben, Steffen ønsker at varetage denne 

post. Er der andre interesserede så bedes I 

melde tilbage eller møde op til mødet man-

dag den 4. marts 2019. Ellers stemmes der 

om, at Steffen L06 bliver valgt til formand 

for Filmklubben. 

 

C) Suggestion for Study Room v. Anushruti 

Vashishtha  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

I am one of the residents of the Kollegiet 

and I had a suggestion of making one of the 

available basements as a study room/

library. It would be a nice place for stu-

dents to go and study, have group work, 

etc. It mainly requires chairs and tables 

which can easily be acquired from PR Base-

ment or parking area near E, where people 

moving out leave their furniture. Many of 

the kollegiets have similar study rooms. I 

know many students have hard time 

studying in their room and thus go to uni-

versity to study. For students studying in 

CBS or in the city won’t have to go so far on 

weekends to study if we have study room 

in the Kollegiet itself. 

D) Valg af Ny Beboerrådsformand v. Kee-

gan O02  

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Grundet, at jeg har fået ekstra studiearbej-

de, har jeg væsentligt mindre tid og kan 

derfor ikke længere prioritere beboerrådet 

og mit arbejde som formanden. Jeg ønsker 

at stoppe som formand, og vil i denne for-

bindelse opfordre alle der overvejer at væ-

re med til at forbedre kollegiet, til at stille 

op til posten. Har du nogle spørgsmål vedr. 

posten må du endelig kontakte mig på kee-

gan.van.kooten@gmail.com Jeg ønsker at 

stoppe så snart som muligt, men uden for-

mand skal Beboerrådet opløses, hvilket 

medfører at alle klubber lukker også 

(motionsrummet/kældercafeen mm.), hvil-

ket ikke ville være optimalt for kollegiet. 

Arbejdet indebærer afholdelsen af de må-

nedlige møder, og på at forbedre sammen-

arbejdet mellem klubberne og beboerrå-

det, alt efter hvor meget tid man har.  

Jeg håber derfor, at der er en, der har lyst 

til at tage chancen og prøve det.  

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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Danmark i håndboldens verden 

Og det var Danmark… der blev ver-
densmester i mændenes håndbold-
VM 2019 den 27. januar 2019—og 
oven i købet på hjemmebane! Men 
hvordan var det nu lige den sport 
egentlig startede, og har vi egentlig 
vundet VM før? Disse spørgsmål kan 
du finde svar på i denne artikel. 

Men lad os starte med det mest væ-
sentlige: Nej, det er ikke første gang, at 
Danmark vinder et verdensmesterskab 
i håndbold. De seje håndboldkvinder 
vandt nemlig verdensmesterskabet i 
1997 i Tyskland. Og det var ikke hvilket 
som helst land, som Danmark besejre-
de—det var nemlig Norge, akkurat som 
håndboldherrerne besejrede i Herning i 
år. Kvinderne har ligeledes fået 2. plad-
sen i 1962 og 1993, mens de har vun-
det 3. pladsen i 1995 og 2013. For 
mændenes vedkommende har de vun-
det VM-sølv i 2011 og 2013, mens 3. 
pladsen var hjemme i 2007. Opgør man 
således antallet af medaljer til Dan-
mark i håndbold-VM for mænd gen-
nem tiderne ligger vi på en solid 7. 
plads—delt med Kroatien—med 5 me-
daljer. Frankrig ligger på førstepladsen 
med intet mindre end 11 medaljer, 
heraf 6 guldmedaljer. For kvinderne er 
det derimod Norge har der har fået 
flest medaljer i VM, nemlig 10 og heraf 
tre guldmedaljer. Rusland ligger dog på 
en solid førsteplads med fire guldme-
daljer. 
 
Håndboldens historie 
Men lad os forlade 
mesterskaber og me-
daljer og vende tilba-
ge til det, som det 
egentlig handler om, 
nemlig håndbold. For 
her kommer vi dan-
skere nemlig igen ind 
i billedet! 
Håndboldsspillet blev 
nemlig opfundet i 
Danmark (mener 
man) i det herrens år 
1897. Opfinderne var 

de to herrer R. N. Ernst (1872-1937) og 
Holger Nielsen (1866-1955), som var 
ansat ved skolevæsenet i Nyborg hhv. 
ansat ved Ordrup Latin– og Realskole. 
Håndbold blev dermed opfundet som 
et skolespil, men var oprindeligt kun 
for drenge, og siden bredte det sig vi-
dere til mænd og derefter til piger og 
kvinder. De første kampe blev afholdt i 
årene 1900-1910 i København, Randers 
og Fredericia og altså længe før, at der 
var tænkt på en stor bygning kaldet 
Boxen i det midtjyske. Håndboldkam-
pene blev så startet som indendørs 7-
mands, udendørs 7-mands og uden-
dørs 11-mands. Sidstnævnte overleve-
de imidlertid ikke, men Tyskland førte 
dog udendørs 11-mands videre som al-
ternativ til det engelske 11-mands fod-
boldspil. 
Den første landsturnering i Danmark 
blev afholdt i 1921 i København, og alle 
hold—bortset et enkelt fra Helsingør—
kom fra København og var tilknyttet kø-
benhavnske skoler. I 1935 blev Dansk 
Håndbold Forbund stiftet, og året efter 
indledte kvindehåndbolden en Dan-
marksturnering. Danmarksmesterska-
bet har dog fra 1970 været et gennem-
gående et provinsanliggende med do-
minans af jyske hold for både kvinder 
og mænd. 
 
På internationalt plan nåede håndbol-
den til det allerførste VM i 1938. Her 
spilledes turneringen i Berlin, men alle-

rede i 1936 i Berlin var håndbolden at 
finde på det olympiske program (dog 
som udendørsspil med 11 mand). Det 
rigtige indendørs håndbold med syv 
spillere kom på det olympiske program 
1972 i München for mænd og i 1976 i 
Montreal for kvinder. 
 
Håndbold og OL 
 Danmark har dog ikke kun vundet me-
daljer ved verdensmesterskaberne. 
Håndboldkvinderne har dog vundet OL-
guldmedaljer til Danmark tre gange: I 
1996 i Atlanta over Sydkorea, i 2000 i 
Sydney over Ungarn samt i 2004 i 
Athen over Sydkorea. Sidste gang kvin-
derne var med i OL var i 2012—her 
sluttede Danmark dog på en 9. plads. 

Mændene fik en sejr på 28-26 over de 
stærke franske verdensmestre i 2016, 
hvor OL afholdtes i Rio de Janeiro og 
har derfor ”kun” fået OL-guld én gang. 
 
EM i håndbold i 2020 
Er du en af dem, der synes at fodbold 
er mere interessant end håndbold, har 
Danmark jo som bekendt ikke vundet 
VM i det (endnu?). Dog vandt vi EM i 
fodbold i 1992 med en 2-0 sejr over 
Tyskland i Gøteborg. Ligeledes har 
håndbold-herrerne vundet EM to gan-
ge—i 2008 og i 2012. Kvinderne har 
vundet EM tre gange—i 1994, i 1996 og 
i 2002. Blandt kvinderne har Norge 
vundet EM hele syv gange. 

 
Mon Danmark 
kan få flere sejre i 
de kommende 
år? Det må vi 
desværre have til 
gode til at finde 
ud af. 

 

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

 

- Agnes, O-4 

Pandekager: (10-12 stk.) 
Ingredienser: 

− 3 æg 

− 1 tsk. sukker 

− 1/2 knsp. groft salt 

− 120 g. hvedemel (2 dl) 

− Ca. 3 1/2 dl. mælk 

− Ca. 25 g. smør til bagning 
 
Fremgangsmåde: 
Pisk æg med sukker, salt og mel til dejen er 
glat og klumpfri. Tilsæt mælk lidt af gangen 
og pisk dejen ensartet. Sæt dejen i køle-
skab for mindst 30 min. Pisk den igennem 
og tilsæt evt. lidt mere mælk, dejen skal 
være tynd som creme, så fordeler den sig 
nemt på panden. Varm panden godt og 
smelt en lille klat smør på den. Hæld nok 
dej på panden så det kan sprede sig, men 
ikke så meget at den bliver for tyk. Drej 
panden hurtigt så dejen fordeler sig jævnt 
og tyndt. Vend pandekagen når den er let 
brun i kanten, og bag til den er lysebrun.  
Tilbehør kan evt. være syltetøj, sukker, 
flormelis, Nutella, sirup, frugt (frisk eller 
mos) eller is. 
 
TIP! Dejen kan tilberedes med 1 1/2 dl. øl 
og 1 1/2 dl. mælk—så bliver de mere sprø-

de. Tilsæt dejen 4 spsk. smeltet 
smør eller olie, så er pandekagerne 
lettere at bage. Der skal kun fedtstof 
på panden til bagning af den første 
pandekage, til resten er det unød-
vendigt. Dejen kan tilsættes ca. 2 
tsk. revet appelsin– eller citronskal 
eller 1/2 tsk. stødt kardemomme.  
 
Crêpes suzette: (4 pers.) 
Ingredienser: 

− 1 portion ’Pandekager’ 
Sovs: 

− 50 g. smør 

− 25 g. flormelis 

− 1 usprøjtet appelsin 
Flambering: 

− 1/2 dl. cognac eller Grand Marniér 

− 20 g. mandelflager 

Fremgangsmåde: 
Fold pandekagerne i kvarte. Smelt smør på 
en pande. Tilsæt sukker, saft og skal af 
appelsin. Varm sovsen igennem. Læg pan-
dekagerne ned i sovsen og varm dem igen-
nem ved svag varme. 
Flambering: Hæld cognac eller Grand Mar-
niér over lige inden servering. Antænd og 
flambér! Pas på. Servér når ilden er slukket 
og drys med mandelflager.  
 
TIP! Det kan være nødvendigt at flambere 
af to omgange. Pandekagerne serveres på 
varme tallerkner. 
 
Amerikasnke, bananpandekager: 
Ingredienser: 

− 1 cup hvedemel 

− 1 spsk. sukker 

− 2 tsk. bagepulver 

− 1/4 tsk. salt 

− 1 æg, pisket 

− 1 cup mælk 

− 2 spsk. vegetabilsk olie 

− 2 modne bananer, most 
 
Fremgangsmåde: 
Bland mel, sukker, bagepulver og salt. I en 
anden skål miks æg, mælk, olie og bananer 
sammen.  
Langsomt rør de tørre ingredienser i skålen 
med bananmiksturen. Det gør ikke noget 
at dejen er en smule klumpet (pga. bana-
nerne).  
Varm en pande med fedtstof. Hæld noget 
af dejen i midten af panden og varm dem 
ind til at de er gyldenbrune på begge sider. 

- Agnes, O-4 

NybroTidendes Februarmadklumme: 

Madklumme: Pandekage-Udgaven! 

Så er det Marts! Hvis du har lyst til en let snack eller dessert eller lyst til at 

sætte ild til dem. Det at flambere kan virke intimiderende og pandekager er 

billige at lave, så der er bedre at starte med dem end en dyr steak. 
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Gangene på kollegiet:  

Agnes, O4 

Så er det tid, det er den sidste artikel i 
serien om gangene på kollegiet. Det har 
taget mange numre at komme igennem 
dem alle. Derfor er der sikkert mange ting 
der har andret sig på de gange der blev 
skrevet om her i starten af serien.  

Rosinen I pølseenden er PR og der er 
MASSER af særligheder og løjer at se til I 
denne opgang! Da jeg kom ind til PR-uliges 
køkkener var der godt nok sang og fest 
omkring spisetid. Der blevet sunget en solo 
af Eiffel 65’s sang ‘Blue (Da Ba Dee)’ som et 
lille eksempel. 

Noget af de mest imponerende ting at se 
på gangen er de vægmalerier som der pry-
der PR. Garfield har været et elsket motiv 
hele kollegiet rundt og her er en ældre ver-
sion af Garfield med et af hans signa-
turgrin. Derudover er der en fin gentleman 
med både stok og hat, samt et flot sihou-
ette motiv der er meget inspireret af G. R. 
R. Tolkien’s værker. Det kunne meget vel 
ligne Gandalf, som er ude og gå med hans 
stav.  

Noget andet jeg lagde mærke til var de 
mange plakater der var spredt ud over 
begge gange, er plakater. Der var tre  store 
plakater der viste sig at være kort. Nogle af 
kortene var brugt til at folk kunne vise hvor 
henne de kommer fra. Der var en dan-
markskort samt også et verdenskort. Der 
var mange billeder hængt op, sådan så man 
kunne se hvem det er I stedet for kun at 
der er et navn. Jeg ville gerne have taget et 
billed af det, men der var en træreol I 

vejen. Der var faktisk ret så mange møbler 
rundt omkring på PR udover den reol. De 
Imellem stod der også deres famøse ka-
geklokke!  Der var en masse julepynt rundt 
omkring på gangen og kageklokken var ikke 
udeladt af den gestus, da den havde en fin, 
lille nissehue hængende på dets skilt.  

Nogle af de andre míndre dekorationer 
rundt omkring I denne bygning er blade, 

billeder af kendte historiske figurer såsom 
en en yngre Donald Trump og Hitler, hver 
der tilmed er nogle der har skrevet en lille 
kommentar: ‘bøsse.’  Derudover er der 
skam også en meget fin tegning af en lang 
tissemand, hvor nogle har skrevet: ‘Liberal 
Alliance’ I flot skrift ved siden af.  

Dette er det sidste udagve hvori serien om 
kollegiets gange er med. 
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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. marts: Sol op: 07:02, sol ned: 17:44—dagen er 

tiltaget 3 time og 42 minutter. 

3. marts: Fastelavn 

8. marts: Kvindernes internationale kampdag 

14. marts: Bøf og blowjob-dag 

14. marts: White Day 

20. marts: Forårsjævndøgn (op 06:13– ned 18:23) 

22. marts: Verdensdag for vand 

23. marts: Meteorologiens dag og nordens dag 

24. marts: Verdens tuberkulosedag 

29. marts: Brexit (?) 

31. marts: Sommertid starter (husk +1 time)! 

 

Kender du også til appen ”To 
Good To Go”? Hvis du gør, og 
ønsker du fortsat at bekæmpe 
madspild, er månedens app lige 
noget for dig! 
 
YourLocal fungerer lidt på sam-
me måde som Too Good To Go. I 
YourLocal får du notifikationer og 
opslag omkring gode tilbud på 
mad og drikkevarer fra bagere, fiske-
handlere, restauranter og caféer, take-
away’s samt supermarkeder. 
Konceptet bag YourLocal er simpelt: 
Du støtter butikkerne og spisestederne i 
dit eget lokalområde, du sparer penge 
på mad og drikkevarer ved hjælp af de 
gode tilbud og du afhjælper mad– og 
ressourcespild.  
 
Appen opstod i 2015, og målet er at 
appen og konceptet også breder sig ud 

over Danmarks grænser. 
Som butik kan man også selv oprette sig 
på appen og levere gode tilbud. 
 
I vores eget lokalområde er der flere 
butikker og take-away-steder, der er 
oprettet på YourLocal. Heraf kan næv-
nes: 
- The Bagel Co—ved Lyngby St. 
- Homemate på Lyngby Hovedgade 
- Meny på Lyngby Hovedgade 
(herunder også Farumhus-bageren) 

- Irma Bagsværd Hovedgade 
- Havnehytten på Rustenborgvej  
 
Så kig forbi i den gode sags tje-
neste! :) 
 

Månedens App: YourLocal 

- Frederik, H2 

 

Tsunami/paint by numbers 


