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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  

Den tiende måned i året—eller ottende, hvis man 

spørger romerne. Det er jo også derfra, den har fået sit 

navn. Det er lidt forvirrende, ja.  

Med oktober kommer mørke, kulde og efterår 

rigtigt. I München bliver oktobers kommen som 

bekendt markeret med Oktoberfesten. Selvom 

festivallen allerede er godt i gang, når dette nummer 

udkommer, har vi laver en artikel om det på side 5.  

Senere i oktober kommer endnu en udenlandsk 

tradition: Halloween. NybroTidendes helt egen teolog 

har sat sig for at beskrive, hvor Halloween kommer fra, 

og hvilke inflydelser, der måske har været i den 

populære udklædningstradition. Det gør hun på side 3.  

Der er jo lang tid mellem Oktoberfest og Halloween, 

og derfor kommer vi med ideer til, hvad man kan lave i 

mellemtiden: Side  7 fortæller om Nybrogårds Brygger-

klub og Dorte forsøger at snakke om kostumer på side 

4. På side 10 har en redaktør været ude og prøve Til 

Tops i Frederiksdal, og fortæller om hendes oplevelse.  

Vi ønsker jer en god oktober! 

Ansøgning om penge til TDB v. 

Hassan (E-17) og Mads (E31)  

TIL AFSTEMNING OG 

DISKUSSION  

Vi vil meget gerne søge 

beboerrådet om op til 2000 kr. til at 

afholde TDB. Beløbet afhænger lidt 

af hvor mange som deltager.  

Det blev informeret: at TDB(Tour 

dé Block) vil blive afholdt lørdag den 

19.10.2019 og at der er 50 tilmeldte 

via den nuværende afstemningspoll. 

Selve begivenheden vil blive oprettet 

senere og det tænkes at en del flere 

vil komme til at deltage.  

 Iden med begivenheden er at 

starte med noget morgenmad 

omkring kl. 10 f.eks. foran Lars Kajs 

kontor og så stille og roligt bevæge 

sig fra blok til blok.  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 1. oktober 

2019 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

Oktober, oldtid og over trætoppene 

Halloween på side 3 

Oktoberfest på side 5 

Til Tops på side  10 
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Side 2 

 

 Den Personlige Side 
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:      Mads, E31 Josephine, B56     

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

AB-ulige:      Mangler  Mads, E31 Kim, E21 

              Revisorer    

AB-lige:        Mangler  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Steffen, L06 

CD-ulige:     Casper, C27 NybroTidende     

  Lina Nielsen, E35 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Marie, D60 Louise Almer, L11 Er det dig? Er det dig? 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:      Victor, E33 Louise Amalie Joensen, P33 Musikrum FC Nybro Chicks 

  tidende@nybro.dk Andreas, M02 Er det dig? 

EF-lige:        Mads, E31     

  Sekretariatsgruppen/fremleje Hundeklubben  

GH-ulige:     Mangler Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Lærke, H56  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Mangler i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mangler   Service 

                      Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:        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 Cykelværksted 

  Tlf.: 61 91 97 92  LM-kælder 

                     Tlf.: 21 48 54 55 Patricia  

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 antennegruppen@nybro.dk  Kasper R66 

   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). 

   Formand: Bertil, O4 

  Næstformand: Kasper, P16 Lejligheder: 

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 sendes 

til sekretæren mindst ti dage før 

næste møde via nybro.dk > For 

beboere > Beboerrådet > ”Tilføj 

punkt til dagsorden”. 

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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N Y B R O T I D E N D E  

Slik eller ballade, gys eller guf. 

Halloween er over os. Derfor 

kaster redaktionens teolog et 

blik på denne amerikanske 

trend, der de seneste årtier har 

vundet indpas i Danmark på linje 

med Valentines Day og mange 

flere. 

Det engelsksprogede Halloween er 

en sammentrækning af det skotske All 

Hallows Eve og ligger aftenen før All 

Hallows Day. Halloween er oprindeligt 

– som den nutidige skik bærer præg af 

– en hedensk tradition, der deler navn 

og ligheder med den gamle kristne, 

europæiske tradition allehelgensaften, 

men de to traditioner er ikke ens, da 

Halloween ikke stammer fra kirken.  

Halloween er oprindeligt kelternes 

nytår, 31. oktober, under navnet 

”Samhain” fra ca. 8-900 f.Kr. Kelterne 

troede, at de døde genopstod for at 

hjemsøge alle de levende. Kelterne 

forsøgte at skræmme dem bort med 

uhyggelige udklædninger, masker, mad 

sat frem på gravpladser og med 

ildpåsatte roer, så ånderne kunne 

holdes væk fra jorden og lade de 

levende være i fred. Samtidig med 

denne skræmmeseance blev aftenen 

brugt på at fejre overgangen fra det 

gamle til det nye år. I 1800-tallet 

emigrerede kelterne til USA og tog 

traditionen med sig. Her slog 

Halloween rødder, og på grund af 

manglende roer brugte man i stedet 

udskårne græskar med lys i ved 

gravene. 

Allehelgensaften, eller som navnet 

afslører, alle helgeners aften, kan 

spores tilbage til den katolske 

middelalder, hvor man både fejrede 

allehelgensdag og allesjælesdag. Ved 

allehelgensdag mindedes man 

martyrer, der opgav livet for 

kristentroen, og man fejrede alle 

helgener, som ikke blev tildelt en 

særskilt dag. Man troede på, at sjælene 

i skærsilden ville hjemsøge jorden. Ved 

allesjælesdag bad man særligt for 

frelsen af de sjæle, der var i skærsilden. 

I 610 e.Kr. erklærer pave Bonifatius 4. 

officielt allehelgensdag for helligdag til 

minde om kirkens 

martyrer og 

helgener. 

Allehelgensaftenen 

lå før allehelgensdag 

d. 1. november, 

hvorfor den faldt 

sammen sammen 

med Halloween. 

Med reformationen 

og afskrivningen af 

skærsilden blev 

allesjælesdag ikke 

længere fejret, men 

allehelgensdag forblev. Fra helligdags-

reformen i 1770 ved Christian 7. blev 

allehelgensdag flyttet til første søndag i 

november, og det blev til en mindedag 

for de døde (Dvs. at folkekirken fejrer 

allehelgensdag d. 3. november i år!). 

Det er uvist, hvor skikken med at 

stemme dørklokker stammer fra, men 

det har tidligere hørt de voksne til og er 

senere blevet en børneskik.  

Et nutidigt blik 

Allehelgensdag fejrer folkekirken 

fortsat ved at mindes alle de døde med 

en gudstjeneste, hvor menigheden via 

salmer og bønner kan sørge over tabet 

af en nærtstående og over andre døde. 

Den protestantiske kristendom har 

ingen helgener, men mindet om 

helgener tolkes i bredere forstand som 

mindet om alle kristne, alle døbte, der 

gennem tiden døde. Kirkens 

allehelgensfarven er hvid og er kirkens 

festfarve. Selvom gudstjenesten drejer 

sig om sorg, tab og savn, vinder 

festfarven sin berettigelse i 

opstandelsens glædesbudskab som 

håbet og troen på lysere tider samt 

glæden over velsignelserne i ens liv 

midt i sorgen.  

Også i dag er de to traditioner 

forskellige fra hinanden. I 90’erne 

vandt Halloween indpas oppe i Norden 

og har udviklet sig til en festlig 

tradition på lige fod med Fastelavn. At 

Halloween er en festlig fejring af døden 

er ifølge teolog og forfatter Robert 

Bladt en hedensk håbløshed. Han 

udtaler: ”År for år er den amerikanske 

megafest vokset i Danmark […] festen 

er også blevet en folkelig anledning til 

at holde fest over et tabutema: Døden”. 

Ifølge Bladt er Halloween symp-

tomatisk for danskernes religions-

bevidsthed – nemlig, at vi tilvælger en 

hedensk overtro og forholder os til 

døden ved kynisk at grine af gys og 

trække på skuldrene af døden. Den 

tilbyder ikke en tankemæssig og 

eksistentiel forståelse af døden, der 

tilfredsstiller menneskets behov for 

afklaring med døden som livsvilkår. I 

stedet får den os til at lægge en ironisk 

distance til døden (KD, okt. 2014).”I 

dag spiller den kristne tro en stadig 

mindre rolle i danskernes bevidsthed…

der er dog fortsat en trang til 

religiøsitet og et behov for at forholde 

sig til, at vi engang skal dø” (Bladt, KD 

okt. 2014).   Uanset holdning bringer 

denne teologiske vinkel på Halloween 

en rammende beskrivelse af dansk 

mentalitet og en skarp iagttagelse af 

vores omgang med døden.         

Halloween er blevet kommer-

cialiseret og udnyttet af alle, der kan  

hente en økonomisk gevinst ved den. 

Derfor er den heller ikke lanceret som 

et forsøg på at skræmme døde genfærd 

og gru væk, men er derimod forsøgt at 

gøres attraktiv. Ydermere er Halloween 

elsket af mange børn, fordi gys og gru 

tiltrækker og er endnu en anledning, 

foruden fastelavn, at klæde sig ud, 

stemme dørklokker og lave ballade.  

 

We witch you a happy Halloween!   

Månedens nørderi 



 

 

O K T O B E R  2 0 1 9  

Side 4 

N Y B R O T I D E N D E  

 Et kollegie er fyldt med for-

skellige spændende mennesk-

er! Så fremover vil NybroTiden

-de føre små portrætter af kol-

legianere, vi har mødt!  

Mød en af de nye redaktører på 

Nybro Tidende, Louise, som bor i 

lejlighed med sin kæreste og sin kat. 

Hun er pjattet med Gin og Tonic og 

er indehaveren af en lysegul 

tandbørste!   

”Jeg læser bioteknologi på DTU, 

fordi biologiske systemer er 

spændende, som f.eks. bakterier, 

svampe og tarme. Særligt lort er jeg 

passioneret omkring. I min fritid 

samler jeg lort op fra vores kat, 

strikker og hører meget forskellig 

musik. Stort set alle genrer, på nær 

dub step og dakkedak. Og så kan jeg 

flydende svensk, fordi jeg har boet i 

Sverige som ung.  

Noget af det bedste ved at bo på 

Nybrogård Kollegiet er 

faciliteterne og de grønne 

omgivelser. Gennem 

klubberne er der et godt 

sammenhold. Især Kano- og 

kajaklauget, haveklubben 

bruger jeg, men sammenholdet 

styrkes også gennem de mange 

fester, som kollegianerne 

stabler på benene, nogle fester 

mere højlydte end andre… 

Hvis jeg skulle have en 

superkraft, ville det helt klart 

være teleportering – så kunne 

jeg rejse hen lige, hvor jeg 

ville, helt gratis! New Zealand 

ville jeg besøge først, så jeg 

kan se hobitter, og dernæst 

resten af verden.  

Det værste, jeg har spist, er nok 

vandmand. Jeg har både prøvet 

rottekød og slange, men vandmand 

var dog det mest ulækre. Gin og 

Tonic, derimod, det er bare 

lækkert.”  

Humans of Nybrogård 

Kære Dorte,  

Jeg er blevet inviteret til en 

Halloweenfest, hvor det er 

meningen, at vi skal klæde os ud. 

Men jeg er altså super dårlig til at 

klæde mig ud, så jeg ved slet ikke, 

hvad jeg skal gøre. Har du en nem 

og billig udklædning, jeg hurtigt 

kan samle sammen?  Hilsen den 

desperate.  

Kære desperate sjæl.  

Nu er jeg jo ikke en ung og frodig 

ung pige længere, men jeg ved 

hvordan man syer et godt kostume! 

Hvis du vil have et godt kostume, 

skulle du være gået i gang for flere 

dage, ja uger, nej måneder siden!  

Det var nu også nødvendigt, fordi 

i min ungdom blev man nødt til at 

have et flot og autentisk kostume til 

allehelgensaften. Ellers ville de 

dæmoner, man kunne risikere af 

møde, genkende en som et 

almindeligt menneske, og man ville 

blive taget i stedet for det lam, vi 

ofrede.  

Det kunne vi selvfølgelig ikke 

have, så vi—altså de unge piger i min 

landsby—mødtes hver april for at 

begynde at planlægge og designe de 

kostumer, vi skulle have på for at 

skræmme dæmonerne væk, hvis vi 

stødte på dem på denne forbandede 

aften.  

Nu er du, kære desperate sjæl, jo 

så uheldig at være født i en æra, hvor 

dæmonerne for længst har integreret 

sig selv i vores samfund i form af 

kapitalister, der sælger billige og 

dårligt fremstillede kostumer. Nu 

ved jeg ikke, hvilket køn du er, men 

hvis du er en ung pige, så kan du jo 

tage ud og finde en undskyldning af 

et kostume, der nok sidder alt for tæt 

og ikke en gang dækker over 

anklerne. Hvis min kære mor, der 

var meget kendt i den åndelige 

verden, vidste, hvordan folks 

kostumer så ud i dag, ville hun være 

forarget over, hvordan de unge 

mennesker ikke længere beskyttede 

vores samfund mod disse dæmoner. 

Ja, jeg ved i hvert fald, at vi fejlede.  

Men du kunne jo tage en sort 

kjole og en heksehat som den, jeg 

har på, og så burde du være dækket.   

Dortes Dumme Klumme 
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Så er det tid til de store fadbamser 

Oktober er over os, og ud 

over halloween, betyder det 

også oktoberfest! 

Oktoberfesten startede i 1810, 

hvor kronprins Ludwig blev gift 

med prinsesse Therese af Saxony-

Hildburghausen. Brylluppet blev 

fejret med hestevæddeløb, og til-

skuernes tørst blev slukket i øl. 

Festen var så stor en succes, blev det 

gentaget de efterfølgende år. Nu til 

dags er der ikke længere heste-

væddeløb, men øllen, der før blev 

serveret i små stande, blev med 

tiden rykket til store telte, der 

minder mere om det, vi i dag 

forbinder med oktoberfest. 

Den originale oktoberfest 

afholdes i München, Wiesbaden, 

men fejres stort set overalt. Den 

bl.a. er kendetegnet ved store 

fadbamser i barmfagre kvinders 

favn. 

Hvert år afholdes konkurrencer i 

disciplinen at bære fadøl i 

favnen. Verdensrekorden blev 

sat af tyske Oliver, der bar 27 

liter øl i favnen fordelt på 27 1-

liters ølkrus. Øllen, der serveres 

er en specialbryg under navnet 

”Oktoberfestbier” med en 

omtrent literpris på 10 euro. De 

specialbryggede øl har en 

alkoholprocent på ca. 6, men det 

holder ikke folk tilbage fra at drikke 

kæmpe mængder. I 2013 blev der 

solgt 6,4 mio. liter øl—nok til at 

fylde flere pools op. Derfor har man 

også brug for lidt salt. Saltbehovet 

imødekommes af de kæmpestore 

”Brezeln” (saltkringler) og 

naturligvis svin i alle skikkelser. 

Festen er særligt velbesøgt af 

italienere og andre folkeslag.  

Festen besøges også af kendisser. 

Paris Hilton blev smidt ud fra 

Oktoberfest, da hun forsøgte at 

promovere et vin-på-dåse-produkt 

uden aftale. Det resulterede i en 

vred og beruset Hilton, der blev 

smidt ud og bortvist permanent fra 

Oktoberfesten. Det er altså muligt at 

drikke sig bankelam, men styr 

branderten, for de smider folk ud, 

der forstyrrer den lyksalige ølfred!  

Ved denne tyske folkefest bærer 

folk de bayerske egnsdragter frem: 

Dirndl og Lederhosen. Mændene i 

Lederhosen og kvinderne i Dirndl. 

De dragter, man kan købe 

herhjemme i latex i Lidl eller Aldi, 

er blot en billig variant af 

egnsdragterne, der snildt koster i 

omegnen af 300 euro og opefter.   

Som studerende og beboer på 

Nybrogård kollegiet er der mange 

muligheder for at holde oktoberfest. 

Det eneste problem er, at den 

officielle tyske oktoberfest afholdes i 

september mellem 20. september 

2019 og 5. oktober. Når denne 

udgave af NybroTidende rammer 

læserne, er alle festerne ovre, så grib 

et par Lederhosen og vær klar til 

næste års Oktoberfest, så du ikke 

misser den igen! Dog er der mange 

barer i København og omegn, der 

fejrer oktoberfest i hele oktober, så 

hold udkig.  

 

PROST! 

 

  

Events i nærheden, du kan nå:  

Templet 19. oktober i Lyngby 

holder oktoberfest: tyrolerrock med 

Vejgaard Tårnblæserlaug laver danske 

sange om til tyske tyrolerhits, Den tyske 

version af Kim Larsens ”Køb bananer” 

bliver til ”Kauf Bananen” (entrébillet 

påkrævet) 

DTU Oktoberfest i S-Huset 

Oktoberfest har ændret sig gevaldigt siden det started I 1810. 
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Beboerrådsmøde referat 
1) Fremmødte Beboerrådsrepræ-

sentanter:  

Karthick T44, Ditlev T47, Kimberley 

A15, Kasper P16, Mads E31, Anika H51, 

Niklas O51, Frederik, Steffen L06, 

Marie D60, Asbjørn k55.  

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

Ordstyrer: Mads E33, Sprog: Engelsk  

3) Antal stemmeberettigede: 11  

4) Godkendelse af referat fra 

sidste beboerrådsmøde: Godkendt  

5) Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt  

6) Økonomi:  

Net konto 470.000 Kollegie konto 

140.000  

7) Øvrige meddelelser:  

8) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller 

dagsorden før det næste:  

9) Indkommende punkter:  

A) Ansøgning om penge til TDB v. 

Hassan (E-17) og Mads (E31)  

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Vi vil meget gerne søge beboerrådet om 

op til 2000 kr. til at afholde TDB. 

Beløbet afhænger lidt af hvor mange 

som deltager.  

Det blev informeret: at TDB(Tour dé 

Block) vil blive afholdt lørdag den 

19.10.2019 og at der er 50 tilmeldte via 

den nuværende afstemningspoll. Selve 

begivenheden vil blive oprettet senere 

og det tænkes at en del flere vil komme 

til at deltage. Iden med begivenheden er 

at starte med noget morgenmad 

omkring kl. 10 f.eks. foran Lars Kajs 

kontor og så stille og roligt bevæge sig 

fra blok til blok. Pengene tænkes at 

blive brugt til f.eks. morgenmaden, da 

det tænkes at resten finansers af de 

enkelte køkkener som deltager, hvor 

hvert køkken dækker udgifterne til det 

de har at tilbyde på selve dagen til 

deltagerne.  

Det blev stemt: for at give 2000kr. til 

TDB 2019, Otte stemte for, en stemte 

nej og to stemte blankt.  

B) Ny formand for 

motionsklubben v. Hassan (E-17)  

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Den tidligere formand for 

motionsklubben Kim E16 fratræder 

som formand for motionsklubben, da 

han fra-flytter kollegiet og i denne 

forbindelse søger motionsklubben en ny 

formand.  

Hassan E17 har valgt at stille op til 

posten, men en hver som har interesse, 

har muligheden for at stille op, ved at 

deltage i mødet mandag den 2. 

september, hvor der stemmes om 

formandsposten.  

Hassan har af personlige grunde 

trukket sig tilbage og formandsposten 

er derfor åben.  

Det blev informeret at postens 

arbejdsområder indebærer rengøring af 

rummet og indkøb af nyt udstyr og hvad 

man ellers har lyst til. Det blev evt. 

forslået at indføre et rengøringsskema, 

hvor brugerne af rummet kan skrive sig 

på og bidrage til rengøringen.  

Det blev opfordret til at sende 

budskabet om den ledige stilling videre 

til køkkenerne.  

C) Internet på køkkenerne? v. ST-

Even (Karthick)  

TIL DISKUSSION  

On behalf of ST Even, I would like to 

discuss the following in the upcoming 

meeting.  

1. Many kitchens do not have an 

internet connection or the signal is not 

reachable to the kitchen. Can we do 

anything to improve that facility?  

2. If the internet is a personal choice of 

every kitchen, how to proceed further?  

3. Can we get support from the 

Internet provider (K-Net) for cable, 

router and installation?  

Dette punkt blev taget først og der 

blev informeret, at der vil blive sat 11 

routere op for hver blok og en i hvert 

køkken for at forbedre signalet i 

fremtiden. En af udfordringerne er dog 

at der skal trækkes nye led-ninger og 

opsættes nye stikdåser, som passer til 

udstyret, hvilket blev estimeret til at 

være den dyreste og mest tidskrævende 

del af det. Der blev spurgt indtil selve 

tidsperspektivet, men det kunne der 

ikke blive svaret på, udover at når først 

ledningerne og stikdåserne var blevet 

opsat ville det gå rimelig stærkt.  

Det blev også informeret at selve 

bookingsystemet til Kano og 

Kajakklubben igen er oppe at køre og 

hvis der opstår nogen problemer 

opfordres man til at kontakte 

netværksgruppen pr. mail.  

Det planlægges yderligere at overgå 

til en ny hardware med en større 

Communitie hvor det er nemmere at få 

hjælp, hvis der opstår problemer, 

hvilket menes vil være af fordel, hvis 

den komme netværksgruppe evt. ikke er 

så aktiv som den nuværende.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer.  

Emma S24 indmeldes for ST-lige og 

Karthick udmeldes for ST-lige.  

11) Evt.  

Under evt. blev der diskuteret om 

det længe påstående problem med 

printeren i GH-kælderen, som ikke 

virker optimalt, som foreløbig løsning 

blev det besluttet at afprøve printeren 

fra rummet ved siden af, som er blevet 

repareret efter at have stået stille i flere 

år. Hvis den virker som den skal vil det 

være den permanente løsning.  

12) Ny mødedato: Tirsdag den 1. 

oktober 2019  

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > Meld 

afbud, senest dagen før mødet finder 

sted.  
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Hvis læseren ikke allerede 

har opdaget det, kan vi på 

redaktionen ret godt lide 

oktober. Med en artikel om 

Halloween, græskar og orange 

tema i madklummen og ikke 

mindst, en artikel om okto-

berfest. Apropos oktoberfest, 

har vi jo her på kollegiet et 

bryggerlaug, der laver deres 

egen øl i deres fritid. Det er den 

klub, vi kigger på denne gang!  

Hvis du synes det er lidt kedeligt 

at drikke Carlsberg og Tuborg hver 

gang, du skal have en øl, kan du 

sammen med nogle venner gå ned i 

et lille lokale i CD-kælderen, ved 

siden af Brættet, som vi skrev om i 

sidste uge. Her er der instrumenter 

til at brygge lige den øl, du gerne vil 

have! Udover at brygge øl, kan ud 

også lave vin og cider. For bare at 

nævne noget af det udstyr, du kan 

finde i D-kælderen er der en 

saftkoger med indbygget 

varmelegeme, 2 gæringsspande, et 

hydrometer til måling af massefylde 

og en nødkølingsspiral i kobber.  

Hvis du gerne vil vide mere er der 

information inde på 

bryggerklubbens Facebookgruppe 

ved navn Nybrogård Kollegiets 

Bryggerklub. De har, meget 

apropos, et fint billede af fire unge 

damer i dirndler, med store øl i 

hånden som coverbillede. I gruppen 

kan man udveklse erfaringer og lave 

praktisk koordination, så der ikke 

bliver brygget mere end der er plads 

til. De vil meget gerne have flere 

bryggere: jo flere bryggere, des bedre 

kan man lære af hinandens 

erfaringer!  

For at begynde at brygge øl 

forventes det, at man læser op og 

sætter sig ind i, hvordan man bruger 

bryggerudstyret, der er tilgængeligt. 

Dette er fordi der er en stejl 

indlæringskurve omkring udstyret 

og tekniske detaljer ved processen at 

brygge øl. Det kan sættes op, så nye 

medlemmer kan hjælpe ved din 

første bryg, så du kan lære af dem, 

før du går solo. God brygning!  

Bryggerklubbens gærstarter, der i en kolbe 

står på en hjemmelavet magnetomrører. 

Klubside: Bryggerklubben 

Beboerrådsmøde Indkaldelse 
Dagsorden - Beboerrådsmøde –

Tirsdag d. 1. Oktober 2019 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 

sidste bestyrelsesmøde eller 

dagsorden før det næste:  

9) Indkommende punkter:  

 

 

A) Ansøgning om penge til køb af 

nyt udstyr til Kano- og 

Kajakklubben v. Rune S02  

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Jeg vil gerne indkøbe nye kajakker til 

Kano- og kajaklauget og anmoder 

hermed om 21900 dkk til køb af:  

3 stk Frontier Havkajak  

4 stk Szmaglinski padler  

Lauget har hårdt brug for nye kajakker 

til at erstatte de 3 hhv. grønne og gule 

plast havkajakker. Jeg har fået et godt 

tilbud af Kim fra Kanokajakcentret.  

Padlerne er til kanoerne, da der er brug 

for modeller der er længere end dem vi 

har.  

B) Formand for motionsklubben 

søges  

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Motionsklubben søger ny formand så 

hvis du eller en af dine med 

kollegianerne tænker det kunne lyde 

spændende, så mød endelig op og hør 

mere.  

C) Formand for cykelværkstedet 

søges  

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION  

Cykelværkstedet mangler en formand, 

så står du og tænker det kunne være 

dig, så mød og hør mere.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer.  

11) Evt.  

12) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske til mailen 

sekretaer.nybrogaard@gmail.com » 

Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  
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Er du Sekretariatets nye  

medarbejder? 
Har du lyst til at hjælpe beboere i nød? Har du sans for struktur og detaljer og vil du have kort til arbejde? Så er 

jobbet i Sekretariatet noget for dig. Du får god føling med kollegielivet og hvad der sker “bag murene”, samt 

mulighed for at hjælpe dine medkollegianere med at navigere gennem reglerne og gøre livet så smidigt som 

muligt i et arbejdsmiljø hvor der er plads til hygge. Selvom jobbet er seriøst, er der stadig tid, en gang i mellem, til 

at vende verdenssituationen og opbygge venskaber. 

Hvad går jobbet ud på? 

Arbejdsområdet indebærer behandling af studiekontroller, dispensationsansøgninger, interne ventelister, 

opsigelse af lejemål samt fremleje og andet ad hoc arbejde. Alt dette foregår på kontoret i H-kælderen. 

Hvilke krav er der? 

Du skal have gode formuleringsevner, være flydende i både skriftligt og mundtligt dansk, være stærk i engelsk 

både mundtligt og skriftligt, være imødekommende og have ordenssans. Sluttelig kræves der, at du kan arbejde 

mindst 2 år efter ansættelsen. 

Hvad er arbejdstiden? 

Sekretariatets kontortid er mandag 19:00-20:00 og torsdag 20:00-21:00, som udgør fast arbejdstid. Derudover så 

møder du til vagt 30 min før åbningstid, og bliver bagefter, hvis nødvendigt. Vi er to på arbejde hver gang i 

normale perioder, og du vil derfor i gennemsnit komme til at arbejde omkring 8-10 timer om måneden, men i 

travle perioder mere. Du kan selvfølgelig tage fri i kortere perioder med eksamen eller ferie, så længe det passer 

ind med de andre ansatte i sekretariatet. 

I øvrigt 

Lønnen er 150 kr. i timen og du vil blive grundigt oplært af de andre ansatte i Sekretariatet. Oplæringsperioden er 

typisk nogle måneder afhængig af travlhed, hvor du gerne skal kunne være her så meget som muligt. 

Interesseret? 

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kigge forbi sekretariatet i åbningstiden eller kontakt os på sek@nybro.dk, så 

tager vi gerne en snak med dig om jobbet. Hvis du er interesseret så send en jobansøgning til Sekretariatet på 

sek@nybro.dk. Ansøgningen skal indsendes senest onsdag d. 30. oktober, der holdes dog samtaler løbende. 

Ansættelsesstart vil ske hurtigst muligt. 
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Madklumme 
Det er oktober, og med det kommer mørke aftener, græskar og kulde. Vi har i redaktionen 

bestemt os for at gøre det lidt hyggeligt denne gang med en lækker græskartærte og en drink, der 

giver lidt varme og glæde i den kommende kulde og mørke.  

Græskartærte 

Med efterår og halloween følger 

også græskar i alle former og farver. 

På NybroTidende besluttede vi os 

derfor for at bage en græskartærte 

og dele opskriften med jer. 

Ingredienser: 

Fyld: 

− 1 græskar (hokkaido eller 
butternut squash) 

− 2 store æg 

− 1 æggeblomme 

− 100 g brun farin 

− 66 g sukker 

− 1/2 tsk salt 

− 2 tsk. Kanel 

− 1 tsk stødt ingefær 

− 1/4 tsk. Muskatnød 

− 1/4 tsk. stødte nelliker 

− 1-2 knsp. Kardemomme 

− Skal fra 1/2 lime eller citron 

− 2.5 dl. fløde 

Bund: 

− 100 g. koldt smør 

− 1/2 tsk. Salt 

− 160 g. Mel 

− 1/2 tsk. Sukker 

− 2-4 spsk. koldt vand 

Fremgangsmåde: 

Skær smørret ud i små 

stykker og bland sammen 

med mel, sukker og salt. 

Blend disse i en 

foodprocessor eller mas med 

en gaffel til det er et fint 

pulver. Kom så en smule 

vand i, lidt ad gangen - kun 

til dejen lige akkurat hænger 

sammen. Pak dejen ind i 

plastfilm og placer i 

køleskab mens fyldet forberedes. 

Halver græskarret og fjern 

kernerne (disse kan gemmes til at 

snacke). Skær det ud i mindre 

stykker og placer i ovnfast fad med 

en smule vand i bunden. Bag så 

græskarstykkerne ved 175 °C i 30-45 

min (indtil stykkerne er bløde - 

tiden kommer an på stykkernes 

størrelse). Skrab så skallen væk fra 

alle stykkerne om kom kødet i en 

skål og blend (evt. med en lille 

smule vand) til en ensartet masse. 

Stil så ovnen på 220 °C og bland 

æg, sukker, brun farin, salt, 

krydderier og lime/citronzest i en ny 

skål. Tilsæt så 1/2 L græskarpure 

samt fløden og bland. 

Tag dejen ud af køleskabet og rul 

den ud i et jævnt lag. Kom den i en 

smurt tærteform på ca. 25 cm. i 

diameter og sørg for, at dejen når ud 

i alle kanter samt, at der ikke er 

nogle huller.  

Hæld så fyldet i og placer 

forsigtigt kagen i ovnen og bag ved 

220 °C i 15 min. Skru derefter ned 

på 175 °C og bag tærten videre i 45-

55 min (den skal være relativt fast 

men stadig en smule blævret). 

Når kagen er færdig, tag den ud 

af ovnen og lad den køle af på en rist 

i et par timer. 

Server med friskpisket flødeskum 

eller creme fraiche og evt. noget 

lime/citronzest. 

Whiskey sour 

Det er midt i efteråret, og 

halloween er lige om hjørnet. Vi har 

derfor på bikset en drink sammen, 

der både varmer og er i 

halloweenfarver. Drinken er den 

klassiske whiskey sour, der daterer 

helt tilbage til 1862, hvor den blev 

lavet til sømænd for at undgå 

skørbug. 

Ingredienser: 

− Is 

− 1 cl. Æggehvide 

− 1.5 cl. Sukkersirup 

− 5 cl. Bourbon 

− 2 cl. Friskpresset citronsaft 

Fremgangsmåde: 

Kom æggehvide i en shaker med 

1 isterning og ryst indtil isterningen 

er smadret. 

Tilsæt så sukkersirup, whiskey og 

citron samt mere is og ryst igen til 

shakeren er iskold. 

Hæld drinken på glas gennem en 

strainer og server evt. med et stykke 

citronskal. 

Æggehviden gør drinken dejligt 

cremet samt tilføjer skum på toppen, 

men den kan udelades, hvis man vil. 
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Set i området: Til Tops Frederiksdal 

Nu har semesteret været i 

gang i en måneds tid, og der er 

måske allerede nogle, der er 

trætte af at sidde stille og læse 

hele dagen. Hvis man har brug 

for en afveksling fra læsningen 

(eller noget at tage sig til i 

efterårsferien), er der masser 

af muligheder i nærområdet... 

De fleste beboere på kollegiet har 

formentlig været ude i den 

omkringliggende skov, men det er 

de færreste, der er klar over, at der 

ligger en klatrebane blot 3 km fra 

kollegiet. 

Til Tops i Frederiksdal tilbyder 4 

klatrebaner, både til de øvede og de 

mindre øvede. Banerne, der er 

mellem 3m og 16m høje, består af 

50 platforme og 6 svævebaner, så 

der er plads til alle, lige fra 

nybegyndere til adrenalinjunkies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med at skrive denne 

artikel, var NybroTidende ude at 

prøve disse baner. 

Vi lagde ud med en introduktion 

til, hvordan udstyret virkede, og 

derefter var der fri leg. Ved den 

første bane begyndte vi med at 

klatre op ad en rebstige, hvorefter 

der var forhindringer af forskellig 

slags, man skulle henover for at 

komme videre rundt på banen. 

Nogle af forhindringerne var 

fastmonterede, mens andre 

svingede. Der var også flere ziplines, 

hvor man gled med høj fart fra det 

ene træ til det andet.  

På trods af at man ved nogle af 

forhindringerne begyndte at tvivle 

lidt på sin evne til at komme over, 

lykkedes det alligevel at komme 

igennem, og da man stod med begge 

fødder på jorden igen, kunne man 

ikke andet end at smile.  

Stedet giver mulighed for, at man 

får afprøvet (og flyttet) sine grænser 

samtidigt med, at man har det sjovt, 

og det er klart noget, som vi på 

NybroTidende vil anbefale vores 

læsere. 

Normalt koster det 315 kr. per 

person for 4 timer, men 

NybroTidende har fået et tilbud for 

vores læsere, der gælder i oktober. I 

stedet for 315 kr, skal vores læsere 

kun bruge 150 kr hver for 4 timer. 

For at booke en tid, skal du bruge 

det her link:  

https://

www.frederiksdalklatrebane.dk/

nybro.aspx.  

Det ligger også på vores 

Facebookside. Så tag dine 

køkkenkammerater under armen og 

tjek Til Tops Frederiksdal ud! ;) 

En modig redaktør tog ud for at afprøve Til Top I Frederiksdal. Hun kan godt stå inde for, at det er 

værd at prøve, især med rabatten!  

https://www.frederiksdalklatrebane.dk/nybro.aspx?fbclid=IwAR0QboOpDWFsU3NKTX_EomxwDaIe2YIUidi1ypXaAc9ybSH5WAXfE_ANxS0
https://www.frederiksdalklatrebane.dk/nybro.aspx?fbclid=IwAR0QboOpDWFsU3NKTX_EomxwDaIe2YIUidi1ypXaAc9ybSH5WAXfE_ANxS0
https://www.frederiksdalklatrebane.dk/nybro.aspx?fbclid=IwAR0QboOpDWFsU3NKTX_EomxwDaIe2YIUidi1ypXaAc9ybSH5WAXfE_ANxS0
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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 

Sudoku Vigtige datoer  

• 1. oktober: International vegetardag 

• 4. oktober: Kanelbollens dag 

• 5. oktober: Ottende sæson af Den Store 

Bagedyst starter 

• 11. oktober: Kulturnatten 

• 24. oktober: FN-dag 

• 27. oktober: International bamsedag  

• 31. oktober: Halloween 


