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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 december! Det er jul! Nogle er glade, andre er 

stressede, og de helt tredje er apatiske, men ikke desto 

mindre er det blevet jul, og det er tid til alle dertilhø-

rende traditioner. På side 3 har vi endnu en gang fået 

vores helt egen teolog til at skrive om Santa Lucia og 

myten bag.  

På side 5 har vi set på de forskellige serier og film, 

en af redaktørerne glæder sig til at bruge december på 

at se, når juletiden bliver lidt for stressende.  

 

Dorte forsøger at hjælpe en amatørbager med at lave 

brunkager på side 8, og man kan jo selv tænke sig til, 

hvor godt det kommer til at gå.  

Side 10 byder på en gennemgang af nogle forskellige 

julemarkeder og andre muligheder for at få tiden til at 

gå her i december, hvis man altså ikke har for travlt 

med alle eksamenerne.  

Vi her på redaktionen ønsker alle en glædelig jul, og 

husk, at der ikke kommer noget nummer i januar.  

11) Eventuelt 

Netværksgruppen informerer: 

At de arbejder tæt sammen med K-net for 

at forsøge at løse problemet. De fortæller 

at også andre kollegier er ramt af dette 

problem og at bl.a. kollegiet Kampsax, har 

set på alternative løsninger såsom at skifte 

udbyder, men det bliver hurtig dyrt. Nu-

værende udgifter for net, er 9 kr. pr. bebo-

ere, som vi betaler hver måned, ved skift, 

vil prisen hurtigt blive 90-100kr. pr. må-

ned, samt vil netværksgruppen få mindre 

indblik i ip-adresser mm.  

Netværksgruppen informerer yderligere, 

at de vil skrive ud på FB-siden når der er 

nyt.  

 

 

Samt beder netværksgruppen om KUN at 

kontakte dem via deres e-mail, net-

drift@nybro.dk, og ikke personligt via FB 

og lignende. 

Nyt fra beboerrådet 

BEBOERMØDE: 03/12 2019 kl. 

19.00 i GH-kælderen. 

Lysets fest, vikinger og julemarkeder 

Santa Lucia, side 3 

Få tiden til at gå, side 5 

Julemarkeder, 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  



 

 

D E C E M B E R  2 0 1 9  

Side 3 

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

Decembers højdepunkt for 

de fleste er juleaften, og alt 

hvad dertil hører. Blandt de-

cemberglæderne fejrer vi 

sankta Lucia den 13. december 

med børn i hvide gevandter og 

levende lys i hænder og på ho-

vedet af luciabruden. De fleste 

af os husker også Luciadag for 

dens fængende sang. I denne 

udgave af Månedens Nørderi 

ser vi derfor nærmere på end-

nu en kristen tradition, så du 

er oplyst, når du hopper i den 

hvide kjole med lysekrone og 

synger for dine naboer! 

Legenden drejer sig om den ro-

merskkatolske helgeninde, Lucia, 

der i 283 e.kr. blev født på Sicilien. 

Hendes navn stammer fra det latin-

ske Lux, der betyder lys. Det davæ-

rende Romerrige blev ledt af kejser 

Diocletian, hvis omfattende kristen-

forfølgelser indebar tortur og døden 

som straf. Derfor var det ikke velan-

set, da Lucia omvendte sig til kri-

stentroen og lod sig døbe. Hver en 

kristen, der blev angivet, blev straf-

fet, hvorfor de fleste gemte sig i by-

ernes katakomber under jorden. 

Lucia var én af dem, der hjalp de 

skjulte kristne, ved at tænde lys og 

lede dem på vej i mørket. Da Lucia 

en dag skal besøge sin syge mor, 

beder hun for hende og sværger at 

vie sit liv til Kristus og leve i jomfru-

elighed, hvis hendes mor bliver 

rask. Moderens helbredelse gør, at 

Lucia må leve op til dette.  

En dag får Lucia et ægteskabstil-

bud og må afslå dette på grund af sit 

løfte til Gud. Dette var skår i romer-

nes øjne, der afskyede kristne, og 

manden angiver Lucia til myn-

dighederne. Lucia står ved sin 

kristentro og må lide martyrdø-

den. Hun er dog ikke nem at 

tage livet af, idet hun, ifølge 

legenden, bliver beskyttet hver 

gang, man vil hende ondt. Først 

sendes Lucia på bordel, men 

hun ville ikke friste mændene, 

så hun rev sine øjne ud, men de 

voksede ud igen. Dernæst for-

søger man at brænde kvinden, 

men hun vil ikke brænde. Til 

sidst var der ikke andet for end 

at stikke et sværd igennem hen-

de. Lucia døde 13. december år 

304 e.kr.  

Luciatraditionen refererer i 

Norden til Lussenatten efter 

den julianske kalender, hvor d. 

13. december var årets korteste 

og mørkeste dag, hvorfor man 

fejrede lyset. I Sverige og Dan-

mark foregår skikken med optog. 

Det var længe skik at vågne i den 

mørke morgen ved, at husets unge 

pige stod ved sengen, hvidklædt, 

med mad og drikke, kakao og 

”lussebrød” (safranbrød). Luciatra-

ditionen i Danmark er primært en 

nordisk tradition, der rækker ud 

over fortællingen om den kristne 

martyrinde. Den berømte sang er 

oprindeligt en siciliansk folkesang, 

skrevet til santa Lucias ære, men 

den digtede tekst læner sig mest op 

af den nordiske tradition.  

Nedenfor står teksten skrevet til 

dem, der gerne vil genopfriske deres 

Luciasang og har en mand liggende 

i sengen, der skal vækkes med sa-

franbrød!  

 

Nu bæres lyset frem 

stolt på din krone 

rundt om i hus og hjem 

sangen skal tone 

//:Nu på Lucia-dag 

hilser vort vennelag 

Santa Lucia, Santa Lucia:// 

 

Her ved vor ønskefest 

sangen skal klinge 

gaver til hver en gæst 

glad vil du bringe. 

//:Skænk os af lykkens væld 

lige til livets kvæld 

Santa Lucia, Santa Lucia:// 

Månedens nørderi: Santa Lucia 

Lucia har også fået helgenstatus hos blinde og 

folk med øjensygdomme. Derfor afbildes hun 

ofte med en skål i hånden, hvorpå hendes øjne 

ligger, jævnfør legenden. 



 

 

D E C E M B E R  2 0 1 9  

Side 4 

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

Da jeg kom til kollegiet i decem-

ber 2018, havde jeg boet et stykke 

tid på et internat, da min gamle ejer 

ikke længere kunne have mig.  

Jeg faldt dog hurtigt til og tog sty-

ringen af lejligheden. Fra jeg var 

helt lille, har min store drøm været 

at kunne hundse rundt med mine 

mennesker samt spise mad og sove 

dagen lang, og jeg udlever i store 

trække disse drømme, selv om mine 

ejere har sat mig på en stram diæt, 

bare fordi jeg har taget 30% på i 

kropsvægt på et år. Det protesterer 

jeg dog også højlydt imod ved at mi-

ave hele tiden og kradse i samtlige 

møbler. 

Ud over mad, er det bedste, jeg 

ved, at blive nusset, og jeg ligger 

gerne hele natten ovenpå mit men-

neskes hoved så jeg kan få ekstra 

meget opmærksomhed. 

Indtil jeg kom til Nybrogård, havde 

jeg aldrig været ude, men mine nye 

ejere prøvede at lukke mig ud, og 

jeg elskede det. Jeg fandt hurtigt ud 

af, at man kunne løbe ind til nabo-

en, skræmme deres kat Tulle væk og 

så spise hendes mad - hæhæ. Jeg 

begyndte også at løbe helt ned til 

vejen, så jeg kunne kigge på alle de 

hurtige biler, der kørte forbi. Det 

var mine ejere dog ikke så glade for, 

så de købte en sele til mig, og nu 

bliver jeg kun lukket ud af vinduet 

med sele og snor på. Det er heller 

ikke lige så sjovt længere, da katten 

Carsten bliver ved med at tro, at det 

er hans territorium. 

Han kommer også 

nogle gange og kig-

ger ind af vinduet 

til MIN lejlighed, 

men så gør jeg mig 

rigtigt stor og hvæ-

ser - så kan han læ-

re det! 

Jeg har ingen tand-

børste, men jeg har 

hørt, at man kan få 

nogle snacks, der 

renser tænderne… 

Katten Carsten 

forbi og slog på ruden, men 

jeg forsvarede mit territori-

um. Han kan bare komme 

an (så længe vinduet er 

lukket)! 

Jeg har udviklet en geni-

al taktik, som går ud på, at 

jeg lægger mig ud i hånd-

vasken hver morgen, når 

mine mennesker står op. 

Så kan de ikke undgå at se, 

hvor charmerende, jeg er, 

og så kan det være, at de 

giver mig mere morgen-

mad! MUMS! 

 

Hoomans of Nybrogård: Katten Ymer 
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Side 5 

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

Ting at få december til at gå med 

Jul er en dejlig tid. Den er 

hyggelig, maden og slikket er 

velsmagende og for mange 

bringer den familie og venner 

sammen. Til gengæld er 24 da-

ge lang tid, især når julen alle-

rede starter i oktober efter-

hånden, og mange har brug 

for en pause—undertegnede 

inkluderet. Derfor har jeg sat 

mig ned og orienteret mig om 

kommende serier og film 

rundt omkring og tænkte, at 

jeg ville dele det med vores 7 

læsere. Men lige en advarsel: 

Spoilers abound!  

For at starte med serier, kan vi 

naturligvis starte med HBO Nordic. 

Serien Watchmen, der er fortsæt-

telsen på DC tegneserien af samme 

navn skabt af Alan Moore fortsæt-

ter med de sidste tre episoder indtil 

d. 15. december. Derudover har 

BBC og HBO indgået et samarbejde 

om at lave serien His Dark Materi-

als, der er baseret på Philip Pull-

mans bøger i Det Gyldne Kompas 

serien. Episoderne udgives om 

mandagen indtil d. 22. december.  

Helt stort for denne måned, vil 

den sjette og sidste sæson af Vi-

kings ramme HBO Nordic d. 5. de-

cember, hvor vi følger Ragnars søn-

ner i efterfølgerne af Björns og 

Ivars opgør i sidste sæson.  

Netflix skal selvfølgelig ikke 

glemmes, og den længeventede se-

rie version af de populære bøger og 

spil The Witcher udkommer d. 20. 

december.  

Senere på måneden udkommer 

den anden sæson af serien You, der 

handler om en seriemorder og stal-

ker. Sidste sæson sluttede på en 

overraskende cliffhanger, og fans af 

serien har ventet på at få forklarin-

gen. Sæsonen kommer til Netflix på 

anden juledag.  

Så kommer vi til filmene, der 

selvfølgelig også skal nævnes. Net-

flix tilføjer en række anmelderroste 

film her i december, såsom The 

Post, der handler om journalister 

hos The Washington Post og deres 

forsøg på at udgive klassificerede 

dokumenter om USA's involvering i 

Vietnamkrigen. Filmen I, Tonya 

om den talentfulde skøjteprinsesse, 

hvis modstander på mystisk vis fik 

smadret sine knæ udkommer på 

samme dag: d. 1. december.  

I år har Martin Scorsese samar-

bejdet med Netflix for at lave end-

nu en gangsterfilm, hvor vi endnu 

en gang får lov at se Robert de Ni-

ro, Al Pacino og Joe Pesci i roller, 

der er som skrevet til dem. Filmen 

hedder The Irishman og handler 

om Frank Sheeran, en tidligere 

’hitman’ for mafiaen. Filmen blev 

vist i danske biografer mellem d. 

21. og 27. november. D. 27. novem-

ber udkom den på Netflix. Så tæn-

ker den kære læser måske, at det 

ikke giver mening, at nævne filmen 

i en artikel om ting, er udkommer i 

december, men faktisk gør det lidt. 

Fordi som opvarmning til den nye 

gangsterfilm, kan man sætte sig 

ned og se The Godfather serien, 

hvoraf alle tre film kommer på 

dansk Netflix d. 1. december. Der-

udover kunne man også se Goodfel-

las med Robert de Niro og Joe Pe-

sci eller The Departed, som begge 

er kendte og gode gangsterfilm in-

strueret af samme mand bag The 

Irishman, og begge på Netflix.  

Jeg ved i hvert fald, hvad jeg skal 

lave, når jeg skal gemme mig i de-

cember.  

Den sidste og 6. sæson af Vikings udkommer 

d. 5. December på HBO Nordic. Første 

sæson af The Witcher udkommer på Netflic 

d. 20. December og The Irishman udkom på 

Netflix d. 27. November, hvis man ikke 

allerede har set den I biografen. 
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Side 6 

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

Beboerrådsmøde referat 
1)Fremmødte Beboerrådsrepræsen-

tanter: Asbjørn JK-ulige, Emma ST-lige, 

Ditlev ST-ulige, Kasper PR-lige, Mads EF-

lige 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ordsty-

rer; Mads, Sprog; Dansk 

3) Antal stemmeberettigede: 5(dvs. 

der er ikke nok fremmødte til at stemme. 

Reglen er, at der minimum skal være otte 

fremmødte beboerrådsrepræsentanter 

eller deres suppleant eller halvdelen af det 

samlede antal beboerrådsrepræsentanter, 

for at beboerrådet kan stemme. 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt 

6) Økonomi: Kollegiet fik ikke udbetalt 

pengene for sidste måned fra KAB, men 

det er der ved at komme styr på. 

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 Kajakklubben 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 Kanokajakcentret. 

Padlerne er til kanoerne, da der er brug 

for modeller der er længere end dem vi 

har. 

Formanden for Kano og Kajakklubben er 

ikke fremmødt. 

Generel stemning for punktet, det blev 

dog også nævnt, at der er en stor interesse 

for nye kanoer eller reparatur af de gamle. 

Da det nævnes at disse bliver brugt oftest 

og hyppigt. 

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. 

Posten står stadig åben. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer. 

11) Evt. 

Netværksgruppen informerer: 

At de arbejder tæt sammen med K-net for 

at forsøge at løse problemet. De fortæller 

at også andre kollegier er ramt af dette 

problem og at bl.a. kollegiet Kampsax, har 

set på alternative løsninger såsom at skif-

te udbyder, men det bliver hurtig dyrt. 

Nuværende udgifter for net, er 9 kr. pr. 

beboere, som vi betaler hver måned, ved 

skift, vil prisen hurtigt blive 90-100kr. pr. 

måned, samt vil netværksgruppen få min-

dre indblik i ip-adresser mm.  

Netværksgruppen informerer yderligere, 

at de vil skrive ud på FB-siden når der er 

nyt.  

Samt beder netværksgruppen om KUN at 

kontakte dem via deres e-mail, net-

drift@nybro.dk, og ikke personligt via FB 

og lignende. 

12) Ny mødedato: Der er både Beboer- 

og Beboerrådsmøde tirsdag den 3. decem-

ber 2019 med julehygge. 

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  

Dagsorden: Beboermøde 
Dagsorden beboermøde – Tirsdag d. 03. 

December 2019 i GH-kælderen kl. 19:00 

1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Godkendelse af dagsorden: 

4) Gennemgang af årsregnskabet: 

5) Øvrige meddelelser: 

6) Indkomne punkter: 

 

A. Forelæggelse af regnskab til god-

kendelse v. Frederik Bjerg Clausen 

Til information og afstemning: 

Regnskabet for regnskabsåret 2018-2019 

forelægges beboerne til godkendelse. 

Regnskabet eftersendes, da dette endnu 

ikke foreligger. 

 

 

 

B. Valg af beboerrepræsentant i be-

styrelsen v. Frederik Bjerg Clausen 

Til information og afstemning: 

Der er valg til en af de to poster som bebo-

errepræsentant i kollegiets bestyrelse. 

Den tidligere beboerrepræsentant Keegan 

Van Kooten er fraflyttet og genopstiller 

derfor ikke. 

C. FB-opslag af Nybro pizza? v. 

Mads E-31 

Til diskussion 

Mahmood(fra nybro pizza) har spurgt 

Lars-Kaj og jeg om lov til at skrive opslag 

på fb gruppen når de fx har weekendstil-

bud. Vi synes begge det var en god ide så 

vi gav ham lov. 

Hvad synes folk om, at pizzeriaet kan få 

lov til at slå op på fb når de har weekends-

tilbud eller andet relevant info? 

 

 

7) Evt. 

Dagsorden: Beboerrådsmøde 
Dagsorden - Beboerrådsmøde –Tirsdag d. 

03. December 2019 i GH-kælderen kl. 

19:00 

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 medtaget fra forrige 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 Kanokajakcentret. 

Padlerne er til kanoerne, da der er brug 

for modeller der er længere end dem vi 

har. 

 

 

 

 

 

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer. 

11) Evt. 

12) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske til mailen sekreta-

er.nybrogaard@gmail.com Meld afbud, 

senest dagen før mødet finder sted. 
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Den 3. december afholdes 

det halvårige beboermøde for 

december. Det er en god mu-

lighed for alle beboere at være 

med til at bestemme, hvad der 

skal ske på kollegiet. Og der 

kommer til at være kakao og 

småkager!  

Beboermøderne skal afholdes to 

gange årligt: senest d. 31. marts og 

senest d. 31. december. Til et bebo-

ermøde har alle beboere på Ny-

brogårdkollegiet en stemme, imod 

sætning til de normale beboerråds-

møder, hvor det kun et repræsen-

tanterne, der har stemmeret. Hvis 

man har adgang til beboermødet, 

kan man også på et emne behandlet 

til mødet så længe, at beboerrådet 

har forslaget i hænde senest 5 dage 

før mødet.  

 

Det kommende beboermøde har 

de fastlagte punkter:  

1. Aflæggelse af beboerrådets 

beretning for det forløbne år. 

2. Fremlæggelse af institutionens 

årsregnskab til godkendelse 

(forelægges af beboerrådet). 

3. Valg af formand for beboerrå-

det og øvrige beboerrådsmed-

lemmer samt suppleanter for 

samtlige beboerrådsmedlem-

mer.  

4. Indstilling af bestyrelsesmed-

lemmer og suppleanter for dis-

se.  

Altså, vil man gerne være med i 

beboberrådet, er det en god ide at 

dukke op til beboermødet.  

En vigtig ting at vide om beboer-

mødet er, at beboermødet skal give 

sin godkendelse for at beboerrådet 

kan ændre på husordenen. Hvis 

dette ikke sker, er ændringerne ikke 

gyldige. Dette betyder, at beboer-

mødet har vetoret på ændringer i 

husordenen, hvorpå et eksempel 

kunne være ændringer i regler for 

husdyr. Derudover skal beboermø-

det også godkende det, hvis ændrin-

ger ønskes på hvilket grundlag, for-

delingen af udgifterne til varme og 

el ligger. Til sidst skal beboermødet 

også godkende lejeforhøjelser, hvis 

de er aktuelle. 

Hvis alt dette ikke har interesse-

ret dig, så er der jo også mulighed 

for at spise småkager og drikke ka-

kao. Så der er ingen grund til at lade 

være (med mindre man ikke kan 

lide kakao og småkager, selvølge-

lig). Bare søg for at melde dig til i 

det Facebookevent, der er blevet 

lagt op i Nybrogårds facebook grup-

pe..  

Beboermøde 

Kære Dorte,  

Nu hvor julen snart er over os, 

vil jeg rigtig gerne bage nogle læk-

re småkager til mig selv og mine 

venner, men jeg er simpelthen så 

dårlig til det! Derfor håbede jeg, at 

du måske havde en vejledning til 

nogle lækre brunkager? 

Kærlig hilsen Amatørbageren 

 

Kære Amatørbager,  

Jeg var i dine sko for ikke mange 

år siden. Jeg ville gerne bage for 

min udkårne, men jeg havde brugt 

alt for meget tid i løbet af somme-

ren på at forberede mit kostume til 

Allehelgensaften, så jeg havde slet 

ikke haft tid til at øve mig! Og hvis 

man ser Den Store Bagedyst, så 

snakker de jo hele tiden om at øve 

sig, så det er jo tydeligt, at det er 

vigtigt at øve sig på at bage, hvis 

man skal være god. Det er jo lige-

som det at lave kostumer, der skal 

man også øve sig utroligt meget—en 

lille fun fact, så har jeg selv strikket 

den hue, jeg har på på mit billede, 

er den ikke pæn?  

Nå, men, brunkager. Personligt er 

jeg ikke så glad for brunkager, så jeg 

plejer at lave vaniljekranse, men 

hvis det er brunkager, du vil have, 

så er det brunkager, du skal få.  

Det første, jeg ville gøre, er at gå 

ud i skoven og finde mig noget rig-

tig godt jord. Det er jo netop brune 

kager, så vi skal have noget, der gi-

ver den dejlige brune farve. Og det 

synes jeg, at jord gør rigtig godt! 

Men nu bor vi jo så et sted, hvor der 

er ret meget muld, så måske ender 

dine kager med at blive sortkager i 

stedet! Det ville være spændende, 

sort er også en meget pænere farve 

end, brun er. Derefter skal vi finde 

de fine små nødder, der er i nogle 

brunkager, hvis det altså er til din 

smag. Det ville jeg helst også gøre 

ude i naturen, men nu har Danmark 

jo ikke rigtig natur længere, så det 

kan anbefales, at du går i Netto efter 

dem. Jeg ved ikke hvilke nødder det 

skal være, fordi ærlig talt har jeg 

ingen ide om, hvordan man laver 

brunkager, fordi jeg ikke selv kan 

lide det, men håber, jeg har været 

behjælpelig! Held og lykke!  

Har du et spørgsmål til Dorte, kan du skrive 

til hende på tidende@nybro.dk eller på Nybroti-

dendes facebook-side.  

Dortes Dumme Klumme 
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Madklumme 
Jul betyder mad og slik og kager og for nogle alkoholiske drikke. I denne måned har vi sat os 

for at gøre det lidt bedre for dem, der måske ikke bryder sig så meget om glögg eller juleøl og la-

vet en lækker drink. Derudover har vi selvfølgelig en—for nogle–velkendt småkageopskrift. 

Dark ’n stormy 

Med kun 7 timer, 1 minut og 19 se-

kunders lys, er d. 21. december den 

korteste dag på året. Det betyder dog 

ikke, at de resterende timer skal bru-

ges på at sove eller være trist! Hyggen 

er opfundet for at håndtere de lange, 

mørke nætter, så hvorfor ikke nyde 

en lækker, krydret klassiker, mens du 

venter på, at sommeren skal returne-

re? 

NybroTidende har prøvet en masse 

opskrifter af og udviklet den bedste 

opskrift på Dark’n’stormy, så der er 

ingen undskyldninger. 

Ingredienser: 

5 cl. mørk rom (Vi har brugt Kraken) 

1.5 cl friskpresset limejuice 

1 dl. ginger beer 

Evt. en limeskive til pynt. 

Fremgangsmåde: 

Fyld et glas med isterninger. Ved at 

komme en masse isterninger i, smel-

ter de langsommere, og drinken bli-

ver langsommere vandet. 

Kom derefter limejuice og ginger beer 

i. Fyld derefter op med rom, så det 

lægger sig i et lag ovenpå ginger beer 

og lime. 

Pynt med en limeskive og drinken er 

klar til at blive nydt. 

Snickerdoodles 

Hvert år samles familier til at lave 

store portioner af et utal af forskellige 

julesmåkager: finskbrød, klejner, va-

niljekranse, brunkager, pebernødder  

og jødekager. Her er en opskrift på 

den amerikanske småkage snicker-

doodle:  

Ingredienser—Dej  

60 g smør 

160 g sukker  

1 tsk vaniljesuker 

1 stort æg  

240 g hvedemel 

3/4 tsk bagepulver 

1/2 tsk natron 

1 knsp salt  

1/4 tsk kanel  

Ingredienser—Drys  

1,5 spsk sukker  

1 spsk kanel  

Fremgangsmåde 

Rør smør, sukker, vaniljesukker og 

ægget sammen i en skål med et piske-

ris til det er lyst og luftigt.  

Bland resten af ingredienserne i en 

skål, og kom dem i smør-

ægblandingen ad 2-3 omgange. Saml 

dejen til en glat kugle. Dæk den med 

plastfilm og læg den i køleskabet i 40 

minutter.  

Varm ovnen op til 170 grader og læg 

bagepapir på 2-3 bageplader.  

Lav drys: Rør sukker og kanel sam-

men i en lille skål.  

Tag dejen ud af køleskabet og bræk 

små portioner af—de skal være på 

størrelse med valnødder. Tril dem til 

kugler og vend dem i kanelsukkeret. 

Sørg for, at hver kugle er helt dækket. 

Fordel kugler på bagepladerne, 4-6 

på hver.  

Bag kagerne i 10-13 minutter, eller til 

de er gyldne. Tag dem ud, lad dem 

køle af et par minutter på pladerne, 

og flyt dem over på en bagerist, hvor 

de køler helt af.  
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Set i området: Julemarkeder 

Julen står for døren, og det bety-

der, man skal ud og købe julegaver; 

en begivenhed, der ofte er forbun-

det med meget stress og jag, men 

hvorfor ikke kombinere julegave-

indkøbet med en hyggelig tur til et 

marked? Hvert år er der en masse 

julemarkeder, hvor man kan købe 

diverse juleting - både julemad, -

pynt og -gaver. 

Denne type marked stammer op-

rindeligt fra Tyskland, Østrig, 

Frankring og Italien og bliver gene-

relt afholdt de fire uger i advent. På 

trods af, at der er blevet holdt jule-

markeder helt tilbage til 1200-

tallet, blev det første marked, der 

minder om et nutidigt julemarked, 

kaldet  Striezelmarkt, først holdt i 

1434 i Dresden. 

I Lyngby er bliver der afholdt ju-

lemarked ved Nordre Mølle, hvor 

man bl.a. kan købe hjemmelavede 

nisser, smykker og strik samt øko-

logisk øl, likører og snaps. 

I år bliver dette marked afholdt 

d. 7. og 8. samt 14. og 15. december 

fra 10-16. 

Hvis man er mere interesseret i 

et større marked, kan man tage ind 

til København, hvor julemarkeder-

ne nærmest er at finde på alle gade-

hjørner. 

Er man villig til at betale 130 kr, 

kan man komme ind til Tivoli, der 

pynter hele haven i et juletema og 

masser af lys. Der er også et juletog, 

man kan besøge samt varme sig på 

Tivolis kendte glögg. Derudover 

kan man her besøge julemanden 

indtil d. 24. december. Ifølge   

BigSevenTravel, er Tivoli faktisk 

det 22. bedste julemarked i verden! 

Derudover kan man også se Tivoli 

Christmas Illuminations på Tivoli-

søen. Med laser, lys, ild, røg og 

vand transformeres søen til et be-

vægeligt kunstværk til Tchaikov-

skys Nøddeknækkeren. Det kan ses 

en gang i timen fra 19:30.    

Er man ikke med på at bruge så 

mange penge, kan man tage til 

Christianias julemarked i den grå 

hal. Dette marked har eksisteret 

siden 70’erne og har gratis entre 

hver dag fra den 7.-20. december 

fra 12-20 (sidste dag 12-18). 

Her er et stort udvalg af hjemme-

lavede produkter og derudover 

masser af madboder samt kaffe, så 

man kan varme sig ovenpå julehyg-

gen. 

Hvis julemarkeder ikke er noget 

for dig, eller du blot har for travlt 

med eksaminerne, holder Ny-

brogård-kollegiet juletræstænding 

søndag d. 1. december  på græsplæ-

nen foran AB, hvor der også bliver 

serveret lune æbleskiver. 

Et julemarked i Tyskland.  
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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. december: World AIDS day 

• 7. december: International pære-dag 

• 13. december: Lucia 

• 21. december: Vintersolhverv 

• 24. december: Juleaften 

• 25. december: 1. juledag  

• 26. december: 2. juledag  

• 31. december: Nytårsaften 


