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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  

Det er blevet november, og mens dagene bliver kor-

tere og vejret mørkere, kan vi glæde os over, at julen 

snart er her. Med julen kommer jo også eksamenerne, 

så vi skal finde steder at kunne læse op og arbejde. Det 

har Nybrotidendes redaktører gjort ved at kigge uden-

for kollegiet, og vi fandt den hyggelige Stadscafe ved 

Stadsbiblioteket, hvor man kan få billig kaffe og stik-

kontakter, så man kan sidde og arbejde. Læs om det  på 

side 11.  

Derudover har vi jo også diverse mærkedage, før vi 

kommer til jul: Mortensaften kommer til at ske d. 10. 

november, og butikkerne har for længst planlagt Black 

Friday d. 29. november. Læs om Mortensaften på side 

3 og Black Friday på side 5.  

November er også kendt for en række andre traditi-

oner. Movember er en af dem, hvor mænd skal vokse 

sit flotte overskæg ud. Dorte gør sit bedste for at hjælpe 

en fortvivlet læser med det på side 4.  

Hav en dejlig november, og lad ikke gæssene irritere 

for meget! 

A) Ansøgning om penge til køb af 

nyt udstyr til Kano- og Kajakklub-

ben v. Rune S02 

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Jeg vil gerne indkøbe nye kajakker til Ka-

no- 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. 

Dette punkt blev udsat, grundet for få 

fremmødte stemmeberettigede, samt fordi 

formanden for klubben ikke var fremmødt. 

Det blev diskuteret, at det virkede som 

en god ide, men også dyrt. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 06/11 

2019 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

Movember, Mortensaften og meget at lave 

Mortensaften, side 3 

Black Friday, side 5 

Stadscaféen, side 11 
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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 Lukas, G35 

              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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Side 3 

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

Mortensaften er over os. Den 

fejres aftenen før mortensdag, 

d. 11. november. Aftenen, d. 10. 

november, er for de fleste 

kendt som en fremragende 

undskyldning for at tage hul på 

andestegning et godt stykke 

tid, før julen tillader os at spise 

det! For at du i år kan nyde an-

den ekstra meget, fortælles 

her, hvorfor vi egentligt fejrer 

mortensaften, og om det nu 

også er helt rigtigt, at det er 

and, vi bør have på tallerke-

nen.  

Det danske Morten er afledt af 

det latinske ”Martinus” eller Martin, 

som er navnet på traditionens ho-

vedperson, der levede i 300-tallet. 

Morten kom fra den midtfranske by, 

Tours. Han gik for at være særdeles 

god mod fattige og var en vellidt 

mand. Som ung var han romersk 

soldat, indtil han som 18-årig blev 

døbt og valgte at blive missionær. 

Han blev anset for at være hellig på 

baggrund af en velgerning mod en 

fattig tigger, som ingen andre hjalp, 

foruden Morten. Da han passerede 

tiggeren, forærede han halvdelen af 

sin kappe væk. Natten senere viste 

Jesus sig i en drøm, i hvilken Jesus 

bar kappen. Jesus havde sagt til 

Morten, at Jesus var den tigger, som 

Morten havde hjulpet. Det gav ham 

status som en hellig og from mand. 

Folket i Tours ønskede Morten til 

biskop, men det ville Morten ikke. 

Derfor gemte han sig i en gåsesti. 

Her håbede han på at kunne gemme 

sig for byens indbyggere, der ledte 

efter ham, så de kunne erklære ham 

Biskop. Desværre for Morten 

skræppede gæssene så højt, at ind-

byggerne fandt ham og tvang ham i 

et embede som biskop af Tours.    

Til Mortens store ærgrelse afslø-

rede gæssene ham, så derfor tog 

han sin hævn ved at påbyde alle 

husstande at slagte en gås om året! 

Efter sin død (397 e.kr.) blev Mor-

ten kåret som helgen i 659 e.kr. 

Hans helgendag var dødsdagen d. 

11. november, der blev fejret i hele 

Europa som Sankt Martins dag. I 

Frankrig blev hans kappe et natio-

nalt klenodie, opbevaret i slotska-

pellet i Paris, som man bragte med 

på felttog i troen på, at den beskyt-

tede soldaterne.  

I Danmark er den ældste bevid-

nelse af historien fra 1616, men dan-

skerne har før dette spist gås. Mor-

tensand var, fortællingen tro, oprin-

deligt en mortensgås. Så hvis man 

virkelig vil hjælpe Morten bisp med 

at få hævn over de dyr, der bragte 

ham i det uønskede embede som 

biskop, bør man slagte en gås. Fordi 

gås i tidligere tider i Danmark var 

ualmindelig, erstattede man den 

med den uskyldige and, der dog var 

mere tilgængelig. Samtidigt har æn-

der også en mere passende størrelse 

for husstanden i Danmark. Om-

kring 600.000 ænder sælges ved 

mortensaften, hvilket udgør om-

trent en tredjedel af det samlede 

antal solgte ænder i Danmark. Den 

største aftager er naturligvis juleaf-

ten. 

Der findes flere legender om Mar-

tin af Tours, men særligt denne for-

tælling tilskriver vi mortensaften-

traditionen.  

Mortensaften i andre lande:  

I Holland stemmer børnene dør-

klokker for at få slik 

I Polen spises et slags bagværk 

I Slovakiet får alle ved navn Martin 

gaver 

I Tyskland fejrer man dagen med 

optog, bål og ristede kastanjer 

I Irland bliver en hane slagtet og 

blodet smurt ud på huset 

I Sicilien spiser man anis-kiks og 

vin 

På Malta får børnene frugt og nød-

der 

I Portugal spises ristede kastanjer 

I Spanien slagtes et svin  

I Kroatien velsignes og drikkes årets 

vinhøst 

Heldigvis for os var det fjerkræ, der 

afslørede den gode Morten, for det smager 

jo godt!.  

Månedens nørderi: Mortensaften 
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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 Lina, den tredje af de nye 

redaktører på NybroTidende. Hun 

bor i E-ulige og er glad for karate, 

hunde og at bage kage, og så er hen-

des tandbørste blå! 

Jeg var, ligesom mange andre 

små piger, rigtig glad for dyr, helt 

specifikt hunde og heste. Så det lå 

lige til højrebenet, at jeg gerne ville 

være dyrlæge en dag. Den plan æn-

drede sig dog, og i dag læser jeg bio-

teknologi på DTU. Jeg er virkelig 

faldet for at arbejde med antibioti-

karesistens i bakterier og en lille 

smule infektiøs mikrobiologi.  

Inden jeg flyttede ind på kollegiet, 

boede jeg med mine forældre i Alle-

rød, men havde faktisk lige været et 

halvt år i Melbourne på udveksling.  

Jeg kan godt lide, at når man bor på 

kollegie, er man aldrig er helt alene. 

Jeg opdagede i en uge, hvor min 

roomie var væk i Australien, at jeg 

egentlig ikke havde snakket med 

andre i den uge og heller ikke havde 

lyst til det. Så jeg er overbevist over, 

at jeg ville gøre præcis det samme 

og gå fuldstændig hermit-mode, 

hvis jeg nu boede alene. På et kolle-

gium er jeg tvunget til at interagere 

med andre, hvis jeg gerne vil have 

mad.  

Jeg har lidt svært ved at vælge én 

superkraft, men jeg tror, at en su-

perkraft centreret omkring held, 

ville være ret god. Så ville jeg altid 

lige nå bussen eller det grønne lys 

og aldrig blive ramt af vandpytter, 

som biler kører ned i, gribe gaflen, 

jeg taber fra tallerkenen. Du ved, de 

små ting. Hvis det skulle være en 

ond superkraft ville jeg gerne kunne 

gøre det modsatte mod andre, så de 

bliver mildly inconvenienced hele 

tiden.  

Vidste du forresten, at selvom det 

ikke ligner det, så har pingviner fak-

tisk knæ? 

Humans of Nybrogård 

Kære Dorte,  

Nu hvor november snart er her, 

betyder det jo også Movember, 

men jeg har svært ved at gro et 

skæg, så jeg er bange for, at jeg 

kommer til at ligne en idiot/pædofil 

med mine små dun på overlæben. 

Kan du hjælpe mig? 

Kærlig hilsen Stenbukken 

 

Kære Stenbuk.  

Nu har jeg ikke så megen erfaring 

med bukke, men jeg mener, at de er 

ret behårede, så det undrer mig, at 

du har problemer med at få et over-

skæg.  

Da jeg selv var en ung pige, havde 

jeg ingen problemer med at få over-

skægget til at vokse. Jeg plejede dog 

også hårene på min overlæbe hver 

eneste dag, så det kunne se godt ud. 

Udkog nogle madæbler og svesker 

og bland det med noget gåsefedt. 

Det smører du på overlæben og la-

der sidde natten over - din kæreste 

vil elske smagen, når han kysser dig 

godnat. Det gør huden fugtig og 

lægger god grund for, at dit skæg 

kan vokse frem.  

Samfundet har desværre ændret 

sig til, at overskæg på unge damer 

ikke længere er en god ting. Da jeg 

var en ung pige, blev et overskæg på 

en kvinde anset som, at hun kunne 

passe på sig selv, og ikke havde brug 

for en mand! Det var selvfølgelig i 

sig selv ikke så velset, at en kvinde 

ikke havde brug for en mand, men 

ikke desto mindre synes jeg, at det 

er trist at se på alle de unge damer, 

der løber rundt og barberer jeg ved 

ikke hvad af sig selv, fordi vores 

samfund ikke accepterer den natur-

lige kvindekrop. Jeg synes, at det er 

noget svineri, og jeg er sikker på, at 

mine søstre i bevægelsen ville sige 

det samme!  

Men hvis intet virker har den der 

butik ved navn Tiger of Copenhagen 

nogle fremragende falske overskæg, 

du kan bruge i stedet! Dog er de ik-

ke så behagelige at have på, så jeg 

vil anbefale at bruge mit råd, før du 

tyr til at købe dig til et overskæg. 

Held og lykke med det!  

 

Har du et spørgsmål til Dorte, kan du skrive 

til hende på tidende@nybro.dk eller på Nybro 

Tidendes facebook-side.  

Dortes Dumme Klumme 
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Side 5 

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

Black Friday 

Mange læsere har formo-

dentlig allerede set julevarer i 

butikkerne. Undertegnede så 

selv den første risalamande i 

Netto tilbage i starten af sep-

tember. Med indgangen i no-

vember, vil det kun blive me-

re, og der vil være flere gaver 

af tænke på. Det er helt per-

fekt, fordi i slutningen af no-

vember ligger den amerikan-

ske tradition kaldet Black Fri-

day.  

Black Friday ligger på dagen ef-

ter den amerikanske Thanksgiving, 

som ligger på den fjerde torsdag i 

november. I år er der Black Friday 

d. 29. november med Cyber Mon-

day d. 2. december. Begge dage re-

laterer sig til shopping med Black 

Friday værende fysisk, mens Cyber 

Monday er online shopping.  

Black Friday er, som du nok hav-

de gættet, en nyere tradition. Siden 

1952 er dagen efter Thanksgiving 

blevet anset som starten på jule-

shoppingssæsonen, men navnet 

Black Friday er først kommet til 

senere.  

Ordene Black Friday begynd-

te at blive brugt om dagen efter 

Thanksgiving for omkring 70 år 

siden. Et eksempel på brugen 

er, at det refererer til hvordan 

folk meldte sig syge fra arbejde 

fredag morgen for at få en fire 

dages weekend. I et andet ek-

sempel fra Philadelphia, blev de 

brugt af politiet for at beskrive 

den utroligt tunge trafik, star-

ten af juleshoppingssæsonen i 

gangsatte. Et tredje eksempel er 

lidt mere snorklet: normalt blev 

underskud markeret med rødt og 

overskud markeret med sort. Tradi-

tionelt set befandt mange butikker 

sig ”in the red”—altså i under-

skud—det meste af året, men med 

julesæsonen gik de ”in the black”, 

og siden julesæsonen starter dagen 

efter Thanksgiving blev den kaldt 

Black Friday.  

Black Friday er også efterhånden 

blevet populært i Danmark. Et no-

tat fra Dansk Erhverv fortæller, at 

28% af danskerne købte for i gen-

nemsnit 2219 kr på Black Friday i 

2017. Det er specielt de unge, der 

gør brug af de gode tilbud med 41% 

af folk under 30 forventede at 

handle på Black Friday. Dagen er 

helt klart også mest populær til ju-

legaver: 52% af dem, der handlede 

på Black Friday i 2017 handlede 

efter julegaver—hvilket giver me-

ning, hvem ville ikke gerne bruge 

lidt færre penge på at forkæle sig 

selv eller andre lidt mere?  

Tusindvis af mennesker tager hvert år ud for at 

købe ind til jul på den same dag.  
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Side 6 

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

Beboerrådsmøde referat 
Referat - Beboerrådsmøde –

Tirsdag d. 1. Oktober 2019 i GH-

kælderen kl. 19:00 

1) Fremmødte Beboerrådsrepræ-

sentanter: Kasper(PR-lige), Mads(EF-

lige), Emma(ST-lige) Anika(GH-ulige) 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ordsty-

rer; Mads E, sprog: Dansk 

3) Antal stemmeberettigede: 4 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt 

6) Økonomi: Vi får sandsynligvis nogle 

penge tilbage grundet fejl fra KAB. 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den før det næste: 

9) Indkommende punkter: 

A) Ansøgning om penge til køb af 

nyt udstyr til Kano- og Kajakklub-

ben v. Rune S02 

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Jeg vil gerne indkøbe nye kajakker til 

Kano- og kajaklauget og anmoder her-

med 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. 

Dette punkt blev udsat, grundet for få 

fremmødte stemmeberettigede, samt for-

di formanden for klubben ikke var frem-

mødt. Det blev diskuteret, at det virke-

de som en god ide, men også dyrt. 

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. 

Der blev valgt en ny formand for motions-

klubben: Lukas - G35. 

Yderligere blev det nævnt, at der ofte er 

fugtigt i motionsrummet. Hvor der var 

enighed om, at det er op til den nye for-

mand at beslutte, hvad der gøres ved om-

stændighederne. 

C) Formand for cykelværkstedet 

søges 

TIL DISKUSSION OG AFSTEMNING 

Cykelværkstedet mangler en formand, så 

står du og tænker det kunne være dig, så 

mød og hør mere. 

Cykelværkstedet leder stadig efter en ny 

formand. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer. 

11) Evt. 

12) Ny mødedato: Onsdag d. 06. No-

vember 2019 

Evt. afbud skal ske til mailen sekreta-

er.nybrogaard@gmail.com. Meld afbud, 

senest dagen før mødet finder sted. 



 

 

N O V E M B E R  2 0 1 9  

Side 7 

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

Beboerrådsmøde Indkaldelse Beboerrådsmøde Indkaldelse 
1) Fremmødte Beboerrådsrepræ-

sentanter: 

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 dagsor-

den før det næste: 

9) Indkommende punkter: 

A) Ansøgning om penge til køb af 

nyt udstyr til Kano- og Kajakklub-

ben v. Rune S02 

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Punktet er taget med fra sidste møde: 

Jeg vil gerne indkøbe nye kajakker til Ka-

no- 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 Kanokajak-

centret. 

Padlerne er til kanoerne, da der er brug 

for modeller der er længere end dem vi 

har. 

B) Formand for cykelværkstedet 

søges 

TIL DISKUSSION OG AFSTEMNING 

Cykelværkstedet mangler en formand, så 

står du og tænker det kunne være dig, så 

mød og hør mere. 

Cykelværkstedet leder stadig efter en ny 

formand. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer. 

11) Evt. 

12) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske til mailen sekre-

taer.nybrogaard@gmail.com —> 

Meld afbud, senest dagen før mødet fin-

der sted. 
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N Y B R O T I D E N D E  

Spiller du et instrument eller 

er du en del af et instrument? 

Er du træt af at sidde på dit væ-

relse alene og spille, mens de 

andre beboere beder dig om at 

stoppe? Så er du heldig! Fordi 

vores kollegium har sit helt 

eget musikrum!  

Hvis du gerne vil have adgang til 

musikrummet, skal du være meld-

lem. Det er heldigvis gratis! Musik-

rummet ligger i EF-kælderen, og du 

skal udfylde en klubtilmeldingssed-

del, som du finder på nybro.dk un-

der klubber. Den tilmeldingsseddel 

tager du med til varmemesteren, og 

så vil du få adgang til rummet.  

Efter du er meldt ind i klubben, 

kan du reservere en tid til rummet 

på sedlen på døren.  

Det plejede at være tilladt at spille 

i musikrummet indtil kl 22, men på 

beboerrådsmødet i april 2019 blev 

der stemt for, at dette tidspunkt 

skulle ændres til kl 20.  

I rummet står der både musik-

rummets egne ting, men der kan 

også stå private ting. På siden for 

musikrummet fortæller de, at der 

står et trommesæt, et klaver og et 

øve-PA-anlæg med kombineret mi-

xer som er rummets og frit kan be-

nyttes. Hvis du gerne vil efterlade 

dit private gear, skal det være mar-

keret med labels med dit navn og 

værelse og derudover om andre er 

velkomne til at bruge det.  

Alle informationer her er fundet 

på Musikrummets side på nybro.dk.  

 

 

Klubside: Musikrummet 

Den letteste måde at blive bartender, er at skrive en besked til KælderCaféens Facebookgruppe.  

Billeder fra musikrummet med nævnte 

redskaber.  



 

 

N O V E M B E R  2 0 1 9  

Side 9 

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

Madklumme 
Vi har i denne måned kigget på opskrifter, der kan bru-

ges på mærkedagene i løbet af november, men forsøgt at 

gøre dem mere budgetvenlige.  

Helstegt ingefær/peanut-

marineret kylling med bagte 

rodfrugter 

Mange forbinder kylling med enorme 

brystfileter pumpet med vand, men 

ved at købe en hel kylling, kan man i 

de fleste tilfælde undgå dette og sta-

dig få en lækker og saftig kylling. En 

Løgismose-kylling (som redaktionen 

brugte da de testede opskriften) ræk-

ker til ca. 4 personer. 

Ingredienser  

− 1 kylling (fx Løgismose) 

− 2 spsk. peanut butter 

− 1-2 tsk. revet ingefær 

− 1 spsk. Soyasovs 

− 1 spsk. Fiskesovs 

− 1 spsk. Limejuice 

− 1 tsk. kokossukker (el. alm. suk-
ker) 

− 2 spsk. Mælk 

− 1-2 spsk sesamolie 

− 1 spsk. Olivenolie 

− 400 g. kartofler 

− 200 g. gulerødder 

− 2 små søde kartofler 

Fremgangsmåde  

Flæk kyllingen ved at lægge den med 

benene opad og tryk til der kommer 

et knæk. 

Skær derefter på hver side af rygra-

den, så ribbenene bliver skåret fra, og 

rygraden kan fjernes. 

Læg derefter kyllingen i et fad, så den 

ligger med skindsiden opad. 

Bland de resterende ingredienser i et 

glas (marinaden skal være tyk men 

flydende). 

Smør marinaden ud over kyllingen og 

sørg for at alt skindet er dækket. Lad 

derefter kyllingen hvile i køleskab i 12 

timer (du kan godt vente 

kortere, men jo længere, den 

hviler, jo bedre bliver kyllin-

gen). 

Skær grøntsager i mundrette 

stykker og kom dem i fadet 

med kyllingen (løft kyllingen op og 

læg dem under). 

Hæld en smule olivenolie ud over 

rodfrugterne og drys med noget salt. 

Læg derefter kyllingen ovenpå igen og 

bag i en forvarmet ovn ved 200 °C. 

Alt efter størrelsen på kyllingen, skal 

den have mellem 45 min og 1 time. 

Pekantærte med chokolade  

Denne pekantærte er nem at lave og 

smager godt. Da vi lavede den, brugte 

vi valnødder i stedet for pekannødder 

for, at den ikke blev for dyr.  

Ingredienser: Tærtedej 

− 110 g usaltet smør, blødgjort 

− 225 g hvedemel + ekstra til for-
men 

− 80 g sukker 

− 1 stort æg 

Ingredienser: Fyld  

− 110 g usaltet smør, blødgjort 

− 225 g lyst rørsukker 

− 110 g gylden sirup 

− 3 store æg 

− 260 g pekannødder, grofthak-
kede 

− + 16 halve pekannødder 

− 85 g mørke chokoladeknapper 
(70%) 

Fremgangsmåde  

Rør eller gnid smør og mel sammen. 

Det skal ligne krummer. Tilsæt suk-

ker og derefter ægget - det skal kun 

lige samle sig.  

Dejen ages den ud af skålen og æltes 

hurtigt på en meldrysset overflade. 

Pak dejen i plastfolie, og læg den i 

køleskabet i 20-30 minutter. 

Tag dejen ud af køleskabet, og rul den 

ud på en meldrysset arbejdsflade - 

den skal være 5 mm tyk og stor nok til 

at fylde formen. 

Fyld formen med dej - tryk den for-

sigtigt ned i bunden og ud i siderne. 

Prik bunden med en gaffel. Stil tær-

ten i køleskabet i 20-30 minutter. 

Varm ovnen op til 150°C, og lad en 

bageplade varme med. 

Tag tærten ud af køleskabet, læg ba-

gepapir over dejen, og fyld den op 

med tørrede bønner eller ris. Bag tær-

ten i 10 minutter. Tag den ud af ov-

nen, fjern bønner og papir og bag 

tærten i yderligere 10 minutter eller 

til den er gennembagt og har fået en 

gyldenbrun farve. Stil den til side for 

at køle af. 

Lav fyld: Smelt smør, sukker og sirup 

i en gryde ved lav varme. Stil det til 

side for at køle af. Pisk æggene let 

sammen i en skål. Hæld de smeltede 

ingredienser i æggene under konstant 

omrøring - bliv ved med at røre, til 

det er helt blandet. 

Fordel pekannødder og chokolade-

knapper over tærtebunden, og hæld 

det flydende fyld over. Pynt med hal-

ve pekannødder. 

Placer tærten forsigtigt på den varme 

bageplade - det vil få bunden til at 

bage mere jævnt - og bag den i 30 

minutter. Skru ned til 140°C, og bag i 

yderligere 20 minutter. Når tærten er 

færdig, vil fyldet være stivnet - måske 

virker det en smule blødt i midten: 

Det er lige som det skal være. 
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Set i området: Stadscaféen 

Det er blevet koldt, og for de 

fleste af os er eksamenerne 

lige om hjørnet, så  

De fleste kender til Lyngby Bibli-

otek, der har udsigt ud over Mølle-

dammen. Det er dog de færreste, 

der kender til den skjulte perle i 

form af Stadscaféen, der ligger på 

biblioteket. 

Det hus, der i dag fungerer som 

Stadscaéen blev opført i 1748 som 

landsted af professor ved Kunst-

akademiet, Johan Martin Preisler 

og blev senere samlingssted for den 

Bernstorffske Vennekreds, som 

bl.a. omfattede digteren Johann 

Gottlieb Klopstock. 

Stedet blev i 1896 opkøbt af Carl 

Hother Müffelmann og fik derefter 

navnet Gramlille, som det stadig 

hedder i dag. 

I 1955 blev Gramlille købt af 

Lyngby-Taarbæk kommune, og 

Stadsbiblioteket blev opført i 

Gramlilles have.  

Caféen i Gramlille drives i samar-

bejde med Støttecenter Magneten 

ad udviklingshæmmede borgere og 

tilbyder økologiske, men billige, 

friskbagte boller og kager samt 

friskbrygget kaffe og et udvalg af 

lækre teer fra Chaya. Alt er til stu-

dievenlige priser, og hvis du er 

medlem af biblioteksklubben, kan 

du få 10% rabat på regningen. 

NybroTidendes redaktører har 

erfaret, at der ikke ligefrem svøm-

mer med studievenlige caféer i 

Lyngby, og vi blev derfor positivt 

overraskede, da der faktisk var bå-

de stik og masser af siddepladser - 

hvis man ikke vil sidde i caféen, kan 

man nemlig tage tingene med op på 

biblioteket, hvor der er masser af 

siddepladser med udsigt ud over 

Mølledammen! 

Åbningstider: 
 
Tirsdag—fredag: 10:00—16:00 
Lørdag: 10:00—14:30  
Søndag—mandag: Lukket 

Kaffen bliver serveret for enden af en gang med 

siddepladser og en udstilling af Hemmeligheder alle 

vejne af Maria Wandel.  

Stadscaféens tirsdagssnegle til 22 kr og kande med 

kaffe til 25 kr kan varmt anbefales af Nybrotidendes 

redaktører.  
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Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden information du kunne tænke dig at få med i tids-

skriftet?  Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 

Sudoku Vigtige datoer  

• 1. november: J-dag 

• 2. november: Alle sjæles dag 

• 6. november: International dag mod ødelæggel-
se af miljøet i krig og under væbnede konflikter  

• 10. november: Mortensaften 

• 11. november: Mortensdag 

• 14. november: International diabetesdag 

• 16. november: International dag for tolerance 

• 19. november: International toiletdag 

• 20. november: Industrialiseringsdag for Afrika 
og Universel børnedag 

• 21: november: International tv-dag 

• 25. november: International dag for afskaffelse 
af vold mod kvinder  

• 28. november: Thanksgiving  

• 29. november: Black  Friday  


