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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 februar, og det betyder, at det snart er marts, 

hvilket betyder, at det snart er forår! I hvert fald ifølge 

de måneder, vi mennesker har bestemt os for betyder 

forår.  

Her på redaktionen har vi glædet os til februar, fordi 

det er det første NybroTidende her i 2020, og der er 

også en masse andre ting, der er specielle ved februar: 

Fastelavn falder i år d. 23/2 og så er der selvfølgelig 

Valentinsdag. Læs om Fastelavn på side 5 og find en 

opskrift på fastelavnsboller på side 10.  

Derudover er der jo også nogle yngre traditioner i 

februar: Uge 7 byder på DinnerDays over hele landet, 

hvor man kan komme ud og spise lækker mad til lavere 

pris og næsten hele februar fejrer København sin lysfe-

stival. Du kan læse om begge ting på side 11.  

Til sidst fandt vi ud af, at der er nogle kollegianere, 

der har undersøgt hvilke svampe, der kan findes på vo-

res køkkener, og det kan du læse om på side 3.  

Vi ønsker jer en god februar og til DTU’erne en god 

semesterstart!  

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. 

Det informeres at postens opgaver ho-

vedsageligt består af møder med Bestyrel-

sen, som tager sig af Nybrogård Kollegiet, 

disse møder varer som regel 1,5 time pr. 

møde og det er også her, hvor det fastlæg-

ges, hvordan Kollegiets årlige budget på 

ca. 15 millioner bliver fordelt/skal fordeles. 

Andre opgaver består af at behandle bebo-

eres dispensationsansøgninger. Arbejdet 

er frivilligt, men virkelig fedt, hvis man 

interesser sig for disse opgaver. Som besty-

relsesmedlem er man i tæt kontakt med 

KAB og viderebringer vigtige informatio-

ner. 

Nyt fra beboerrådet 

BEBOERMØDE: 05/02 2020 kl. 

19.00 i GH-kælderen. 

Februar, Fastelavn og Festival 

Svampe på kollegiet, side 3 

Fastelavn, side 5 

CPH Light Festival, side 11 



 

 

F E B R U A R  2 0 2 0  N Y B R O T I D E N D E  

Side 2 

 

 Den Personlige Side 
Bestyrelsen Administration Klubber 

 Kasserer Kano– og kajakklubben Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, P16 Rune S02 Lea, L06 

Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Louis, G37 Mathias, J17 

Formand:      Mads, E31 Josephine, B56     

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

AB-ulige:      Kimberly A15  Mads, E31 Lukas, G35 

              Revisorer    

AB-lige:        Mangler  Cykelværksted Filmklub 

    Er det dig? 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, S37    

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, M02  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Mangler i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Asbjørn   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 

                    Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00  

ST-lige:       Emma 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: Mangler   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: Kasper S06  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  

Denne måned snakker vi om 

noget, du nok ikke har hørt om 

før: De alsidige svampe.  

Svampe er over alt omkring os, og 

de tilføjer både gode og dårlige ting. 

Champignoner tilføjer smag i kød-

sovsen. Nogle mener, at kantareller 

er luksuriøse. Vi får mug på vores 

rugbrød. En anden svamp ved navn 

Saccharomyces cerevisiae får brød 

til at hæve og producerer alkoholen 

i vores øl, mens den blå skimmelost 

får sit navn og sin smag fra skim-

melsvampen Penicillium roqueforti.  

Mange af de eksempler på, hvordan 

svampe berører os hver dag, var du 

nok allerede klar over, men vidste 

du, at penicillin blev oprindeligt op-

daget i en skimmelsvamp ved navn 

Penicillium chrysogemun? At Novo 

Nordisk har indsat et gen for insulin 

i bagegær og bruger det til at produ-

cere insulinen, de sælger til verdens 

diabetikere? Aspergillus niger kan 

forårsage slemme lungeinfektioner, 

men på samme tid bruges arten til 

at producere en stor del af verdens 

forbrug af citronsyre.  

I denne omgang er det til gengæld 

ikke produktions– og madsvampe-

ne, vi skal snakke om. Nej, det er de 

skimmelsvampe, vi kan finde på vo-

res køkkener her i Nybrogård. Der 

er blevet lavet en undersøgelse på 

køkken E-ulige og K-ulige om hvilke 

sporer de kunne finde på køkkener-

ne. Sporer kan forklares som svam-

penes svar på frø eller æg. De kan 

flyve rundt i luften eller ligge på 

toppen af et køleskab i mange år, 

mens de bare venter på, at de får 

muligheden for at vokse. Så hvis der 

er rigtig mange sporer af en svam-

peart i et lokale, betyder det nok, at 

den svamp også er til stede. Til gen-

gæld kan der også være sporer fra 

svampe, der ikke er i rummet. Her 

vil sporerne bare have fløjet ind 

udefra og tilfældigvis landet på den 

petriskål med næringsstoffer, der 

var blevet sat på bordet.  

Indeklimaet i et køkken påvirker 

svampeprofilen–altså hvilke sporer 

vi fanger. Profilen for et fugtigt rum 

vil variere alt efter om det er pga. 

vandskade, hvor man i slemme til-

fælde vil finde svampe som Stachy-

botrys og Thricoderma. Derudover 

anses penicillinsvampen, P. chryso-

genum også som en indikator for 

fugt. Denne svamp blev fundet på K

-ulige, men der var ikke andre 

svampe, der kunne indikere fugt-

skader.  

Man kan også sige noget om hygi-

ejnen i et rum: Altså om der er 

svampe, der indikerer tilstedeværel-

sen af muggent mad, og den slags 

svampe blev fundet på E-ulige. Her 

er der tale om Penicillium glabrum 

og Penicillium digitatum. P. digita-

tum findes kun på citrus frugter, så 

der er en på køkkenet, det muligvis 

ikke har fået smidt sin rådne citron 

ud.  

På begge køkkener blev der fun-

det flere svampe fra slægten 

Cladosporium, som producerer luft-

bårne sporer og generelt lever uden-

for. Derudover blev der fundet én 

hatsvamp, hvilket var meget overra-

skende på E-ulige. Alle disse sporer 

er højst sandsynligt kommet ind ad 

havedøren enten gennem luften el-

ler på sålen af en beboer.  

Altså kan det konstateres, at der 

er nogle citrusfrugter, der skal smi-

des ud på E-ulige, men at der i hvert 

fald bliver luftet godt ud.  

Svampe på køkkenerne 

Billeder af de svampe, der blev fundet på E-ulige og K-ulige på deres plader.  
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N Y B R O T I D E N D E  

Mød katten Tulle, der har boet i L

-13 i et år. 

Før jeg flyttede til Nybrogård, bo-

ede jeg hos en familie i Nordsjæl-

land, men de fik hund og det ville 

jeg ikke være med til. Så jeg demon-

strerede ved at bo under en seng i et 

år indtil mine nye ejere adopterede 

mig. Det bedste ved at bo på kollegi-

et er, at jeg slipper for hunden Vita 

– jeg hader hunde. 

Jeg har altid drømt om at have 

total kontrol over mine ejere – det 

er nemlig utroligt irriterede, at de 

ikke gør, hvad jeg vil have dem til. 

Jeg vil bestemme, hvornår jeg skal 

have godbidder, mad, blive kælet 

med eller få åbnet døren. 

Mine interesser inkluderer at so-

ve 17 timer i døgnet, sidde i døråb-

ningen og kigge på kollegianere (det 

betyder også at jeg hurtigt kan løbe 

ind under sengen, hvis en nabokat 

vil slås eller spise min mad – jeg har 

ingen rygrad), spise godbidder og 

vække mine ejere, når jeg vil have 

opmærksomhed kl. 5.30. 

Hvis jeg havde en superkraft, 

skulle det være at kunne kontrollere 

mine ejere ved tankernes kraft. Det 

er mig der bestemmer i den her 

husholdning, og det lader til, at de 

ikke altid forstår det…. 

 

 

 

Jeg ville også få dem til at holde 

op med at stille dumme spørgsmål 

som ”Hvilken farve er din tandbør-

ste?” - Tandbørste? Hvad er det? Og 

hvorfor spørger de om sådan no-

get?! Giv mig en snack i stedet! 

Hoomans of Nybrogård: Katten Tulle 
Vil du eller dit kæledyr gerne være med i 
NybroTidendes Humans of Nybrogård, 
skriv til os på tidende@nybro.dk eller på 
facebook.com/Nybrotidende. 

Da mine mennesker købte denne stol og havde slæbt den med hjem i bussen, bestemte 

jeg, at det nu skulle være min. Så må de bare finde et andet sted at sidde - det er ikke 

mit problem.  

https://www.facebook.com/Nybrotidende/
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N Y B R O T I D E N D E  

Fastelavn er mit navn! 

Boller op, boller ned. Boller i 

min mave. Hvis jeg ingen bol-

ler får, så laver jeg ballade. Så-

dan lyder de magiske 17 ord på 

melodi, hvis du vil have godter i 

din raslebøsse. Traditionen tro 

er der d. 23. februar fastelavn, 

så find dit bedste kostume frem 

og pak din værste krænkelses-

parathed væk, når du ser en 

sombrero på gaden!  

Fastelavn er en gammel skik, der i 

dag primært fejres af børn og barnli-

ge sjæle. Traditionen indbefatter fa-

stelavnsboller, tøndeslagning med 

udkåren kattekonge og -dronning og 

har sin oprindelse fra før-

reformatorisk tid. Det var en forbe-

redelse til fastetiden, hvor de sidste 

gode ting blev nydt, før man skulle 

give afkald på dem. Det gælder også 

almindelige normer. Festen blev en 

forberedelse til påsken og fastetiden. 

Det var f.eks. hvidt brød, fede spiser 

og kød. Efter reformationen blev fa-

stelavn bibeholdt i de ikke-katolske 

lande som folkelig skik, men det fa-

sten blev afskaffet. Derfor er det også 

mere hyppigt blandt katolikker at 

faste de 40 dage. Navnet fastelavn 

stammer fra det tyske ”Fastelabend”, 

som refererer til aftenen før fasten. 

Karneval eller ”Carne vale”, som fe-

sten går under i nogle lande, betyder 

”Farvel til kødet”.   

   Selve tøndeslagningen er en fest, 

der oprindeligt var en voksen druk-

fest med kød, dans og udklædning. 

Tøndeslagningen foregik til hest, og 

katten i tønden var levende! Den 

symboliserede ondskab, hvilket 

mennesket vægrede sig imod ved at 

slå på tønden. I dag er tønden, til 

mange katteelskeres beroligelse, 

fyldt med slik eller andet spiseligt. 

Udklædningen var i gamle dage 

uhyggelige ting, der skulle skræmme 

ondskaben bort, men i dag er ud-

klædningen blandet. Det er skik at 

lave en masse ballade, der i gamle 

dage havde erotisk karakter og blev 

forbudt på grund af festens syndeful-

de islæt.  

   En anden traditionsrig fastelavns-

ting er fastelavnsriset, som blev an-

set for hellig pligt at rise, altså pryg-

le, sin familie med riset, da det skulle 

få synden ud af krop og sjæl at blive 

pisket.  Herudover er raslen ved dø-

rene populært hos børnene, der syn-

ger, ikke for at skræmme men for at 

få godter eller penge.  

   Fastelavnsoptog er endnu populæ-

re i Europa og andre steder, som 

f.eks. karnevallet i Rio. Hvis man 

kunne tænke sig at lægge semestret 

ud med en ferie, men ikke tager på 

ski, kan ”Fasching” – tysk karneval – 

i en af de store tyske byer anbefales. 

Det er en voksen-fastelavn med høj 

musik, alkohol og vildskab mellem 

udklædningsglade mennesker.  

   Hvis du ikke lige skal til fastelavns-

fest i år, kan det være, at en faste-

lavnsbolle kunne friste som en læk-

ker godbid i anledningen. I Køben-

havn findes 5 super hyggelige steder 

med særligt eksklusive fastelavns-

boller, som det kan betale sig at tjek-

ke ud: 

La Glace, kondidoriet på: Skoubo-

gade 3, 1158 København K  

Juno the Bakery på Østerbro: År-

husgade 48, 2100 København Ø 

Bodenhoff på Vesterbro: Matthæ-

usgade 50, 1666 København V 

Granny’s House på: H. C. Ørsteds 

Vej 23, 1879 Frederiksberg C 

Hart Bageri på: Gl. Kongevej 109, 

1850 Frederiksberg C 

Er pengepungen ikke til ekstraor-

dinære fastelavnsboller, har vores 

egen Helt rigtige Bager garanteret 

nogle  lækre boller.  

Rigtig god fastelavn!  

4 DIY– forslag til alternativ og nem udklædning: 

− Vindrueklase af grønne eller røde ballonner.  

− Præst med sort stor kjole, hvid paptallerken eller lampeskærm om halsen 

− Skraldespand af firkantet pap-”krave” som låg, sort skraldesæk på kroppen og påklistret skrald. 

− Menstruationsblod med rødt tøj, påklistrede menstruationsbind med rødmalet læbestift og tamponer dyp-
pet i rød ufortyndet saft, som øreringe. 
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Beboermøde referat 
1) Fremmødte: 20 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ord-

styrer; Mads, Sprog; dansk 

3) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt 

4) Gennemgang af årsregnskabet: 

Godkendt 

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. 

Det informeres at der har været tab på 

beboere indtægt, hvilket skyldes, at værel-

ser har stået tomme og at enkelte omhus-

ninger har måttet finde sted grundet 

skimmelsvamp. 

Det ses i regnskabet at antenneposten 

afviger meget, dette er der dog ingen for-

klaring på. 

Det informeres yderligere, at det er 

muligt at blive afmeldt den lille TV-pakke 

og kun betale for gebyrerne. Dette skal 

gøres hos Lars Kaj. Det kan ikke gøres 

over internettet. 

Det bedes, hvis flere spørgsmål opstår til 

årsregnskabet, at skrive til Bestyrelsen 

eller Lars Kaj. 

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 be-

boerrepræsentant i kollegiets bestyrelse. 

Den tidligere beboerrepræsentant Kee-

gan Van Kooten er fraflyttet og genop-

stiller derfor ikke. 

Det informeres at postens opgaver ho-

vedsageligt består af møder med Bestyrel-

sen, som tager sig af Nybrogård Kollegiet, 

disse møder varer som regel 1,5 time pr. 

møde og det er også her, hvor det fastlæg-

ges, hvordan Kollegiets årlige budget på 

ca. 15 millioner bliver fordelt/skal forde-

les. Andre opgaver består af at behandle 

beboeres dispensationsansøgninger. Ar-

bejdet er frivilligt, men virkelig fedt, hvis 

man interesser sig for disse opgaver. Som 

bestyrelsesmedlem er man i tæt kontakt 

med KAB og viderebringer vigtige infor-

mationer. 

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 op-

slag på fb gruppen når de fx har week-

endstilbud. 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 week-

endstilbud eller andet relevant info? 

Det blev diskuteret om Nybro Pizza, må 

lægge opslag på Kollegiets Facebookside 

med aktuelle tilbud. 

Der var en generel positiv stemning for 

punktet, men ingen specifik afstemning 

blev foretaget. 

7) Evt. 
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N Y B R O T I D E N D E  

Beboerrådsmøde referat 
Fremmødte Beboerrådsrepræsen-

tanter: AB-ulige, ST-lige, GH-ulige, JK-

ulige, PR-lige, EF-ulige, EF-lige, ST-ulige, 

Bestyrelsen 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ordsty-

rer; Mads, Sprog; dansk. 

3) Antal stemmeberettigede: 9 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt 

6) Økonomi: 

7) Øvrige meddelelser: Det overvejes 

at få ændret opskrivelsen til nettet, så be-

boere automatisk bliver tilmeldt internet-

tet. 

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 

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. 

Det blev stemt om: Køb af fire nye kajak-

ker og padler 

8 stemte for 

0 imod 

1 stemte blankt 

Punktet er således vedtaget. 

Yderligere blev det nævnt, at der står to 

kajakker tæt på CD-køkkenerne, som til-

hører en blindeklub. Hertil vil formanden 

for kano- og kajakklubben tage kontakt og 

spørge om de stadig skal bruge deres ka-

jakker. 

Det blev også diskuteret om der skal ind-

købes nye kanoer. Der var enighed om, at 

tage stilling til dette til næste gang. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer. 

Annika GH-ulige melder sig ud. 

Kasper S06 melder sig ind for SOM-

lejlighederne 

 

11) Evt. 

Der stemmes om Mathias J17, som ny 

formand for Bryggerklubben: 8 stemmer 

for, 0 imod og 0 blankt. Hermed er Ma-

thias valgt som ny formand for Brygger-

klubben. 

Der blev talt om Filmklubben, fordi 

beboere fra AB-ulige har vist interesse om 

formandskabet. Status er at Filmklubben 

har været ramt af skimmelsvamp og at alt 

er blevet fjernet dernede. Der er blevet 

taget kontakt til den nuværende formand 

om hvorvidt han ønsker at fortsætte som 

formand eller vil frigive posten. 

Dørene til opgangene vil være aflåst 

snares og til at starte med i tidsrummet 

22:00 - 06:00. Manglende Saltobrikker 

kan afhentes hos Lars Kaj i kontorets åb-

ningstider. 

12) Ny mødedato: Onsdag den 05. fe-

bruar 2020 

Evt. afbud skal ske til mailen sekreta-

er.nybrogaard@gmail.com Meld afbud, 

senest dagen før mødet finder sted. 
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Dagsorden: Beboerrådsmøde 
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) Årets store cykeloprydning 

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Så er det snart tid igen til årets store cy-

keloprydning og vi søger derfor kollegia-

ner som vil stå for gennemførelsen. Det 

drejer sig om at organisere og gennemføre 

cykeloprydningen, timerne er lønnede og 

der medfølger en vejledning til organise-

ringen i form af frister og andre detaljer. 

Har du interesse så mød op til kommende 

beboerrådsmøde eller skriv en mail til: 

sekretaer.nybrogaard@gmail.com Hvis du 

eller I er forhindret i at møde op. 

B) Ny beboerrepræsentant til besty-

relsen søges 

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION 

I forbindelse med at det tidligere bestyrel-

sesmedlem er fraflyttet kollegiet og der-

med er fratrådt posten, søger bestyrelsen 

et nyt medlem. Arbejdet, som meddelt i 

sidste beboermøde, består hovedsageligt 

af møder med Bestyrelsen, som tager sig 

af Nybrogård Kollegiet, disse møder varer 

som regel 1,5 time pr. møde og det er også 

her, hvor Kollegiets årlige budget på ca. 15 

millioner bliver fordelt. Andre opgaver 

består af at behandle beboeres dispensati-

onsansøgninger. Arbejdet er frivilligt, 

men virkelig fedt, hvis man interesser sig 

for disse opgaver(blev det meddelt til be-

boermødet). Som bestyrelsesmedlem er 

man i tæt kontakt med KAB og videre-

bringer vigtige informationer. Og det er 

frivilligt. 

Hvis du er interesseret i posten som nyt 

bestyrelsesmedlem så mød op til beboer-

rådsmødet eller send en mail til sekreta-

er.nybrogaard@gmail.com, hvis du er 

forhindret i at møde op. 

C) Ny nøglebærer søges 

TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION 

Nybrogaard is in need for a new Master 

Key person. 

What is it? - it's a calls person that at any-

time 24/7 can be called to if a resident has 

locked themselves out and need help to 

unlock their room door. 

You get paid as a Key carrier by the per-

son you lock in, depending on the hour of 

day varying from 50 to 100kr. 

Important qualifications to become the 

new Key carrier: 

- Proficient English skills 

- Trustworthy 

- Clean criminal record 

To apply the job you need to attend the 

council meeting in February. 

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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Ligesom så mange andre de 

seneste par år, er vi blevet bidt 

af podcasts, og denne måned 

syntes vi, at vi skulle dele det 

med jer! Denne gang snakker 

vi om et podcast, vi fandt for 

kort tid siden om forskellige 

infektiøse sygdomme.  

Navnet på podcastet er This Pod-

cast Will Kill You, hvilket er meget 

passende. Det er det, fordi værterne 

tager os med rundt i en række infek-

tiøse sygdomme (og gifte!), der kan 

enten gøre vores liv surt eller gøre 

det af med os indenfor få dage.  

Podcastet bliver kørt af to syg-

domsøkologer fra USA, hvor den 

ene af altid fortæller om historien af 

en infektiøs sygdom. For eksempel 

brugte hun meget tid på at snakke 

om Den Spanske Syge i deres influ-

enza episode, historien om John 

Snow og hans kort i episoden om 

kolera, og historien om den første 

koppervaccine i afsnittet om den. 

Den anden vært fortæller i simple 

termer om den biologiske del af en 

infektiøs sygdom: Er den forårsaget 

af en virus eller en bakterie, og 

hvordan bliver den overført? Gen-

nem kropslige væsker som ebola, 

ved at en person med sygdommen 

hoster på en rask person som med 

tuberkulose, eller bliver den over-

ført af flåter eller myg som pest og 

malaria? 

I starten af hver episode introdu-

cerer de denne uges ’Quarantini’, 

som er en drink, de har lavet og gi-

vet et navn, der passer til denne 

uges sygdom, for eksempel var drin-

ken til tuberkulose episoden 

”Alcohol consumption”, der refere-

rer til det alternative navn til tuber-

kulose—consumption. De lægger 

opskriften op på deres sociale medi-

er hver uge, så man kan lave drin-

ken og drikke med. I slutningen ple-

jer de at spørge ”Hvor bange skal vi 

være?” eller ”Hvad skal vi være ban-

ge for ved den her sygdom?”, imens 

de også snakker om status på den 

pågældende sygdom i dag.  

De kan findes på Spotify, iTunes, 

Facebook, Twitter og Instagram.  

Podcast: This Podcast Will Kill You 

Kære Dorte,  

Der er den her pige, jeg rigtig 

god kan lide. Jeg tænkte, at jeg ville 

invitere hende ud her den 14. febru-

ar, nu hvor det jo er Valentinsdag, 

men jeg ved simpelthen ikke, hvor-

dan jeg skal spørge hende, og hvad 

vi skal lave. Kan du hjælpe mig? 

- Den kærlighedssyge 

 

Kære kærlighedssyge,  

Nu er jeg jo ikke gift og har aldrig 

været det. Der har været mange 

mænd, der har forsøgt at fri til mig, 

men det er aldrig lykkedes dem at få 

mig til at sige ja. Det var måske for-

di jeg kendte dem for godt, og jeg 

vidste, hvor uduelige de ville være i 

et ægteskab. Det ville jeg ikke ud-

sætte mig selv for, næ-nej!  

Så mit råd til dig vil være, at invi-

tere hende ud på en gåtur omkring 

søen. Ja, den gang jeg var ung og 

attraktiv, så var det ikke sådan, man 

gjorde. Jeg er en gang blevet invite-

ret ud og sejle på Øresund, hvilket 

man jo nok skulle tro var en hygge-

lig lille aften-beskæftigelse, men så 

friede starutten til mig! Og jeg hav-

de ingen steder at flygte hen, da jeg 

sagde nej! Og så sad vi der med en 

uåbnet flaske champagne, fordi han 

havde været ih-så-åh så sikker på, 

at jeg ville sige ja. Jeg endte med at 

tage champagnen med hjem, fordi 

han kunne slet ikke lide champagne 

alligevel! Tænk sig!  

Dit stævnemøde. Tag ned og find 

dig en rigtig pæn ring. En, du ville 

være stolt af at se din mor have på. 

Hun skal jo ikke tro, at du er billig. 

Så går du derefter hen til en blom-

sterhandler og køber en buket roser. 

De to ting tager du med hjem, ban-

ker på hendes dør, og så snart hun 

åbner sin dør, skal du bare sige det 

højt og tydeligt, så du også selv kan 

høre, hvor dum du lyder. Hun vil 

uden tvivl kunne lide en mand, der 

tør lade sig blive hørt, når han lyder 

en smule dum. Når hun siger ja, ta-

ger du hende under armen med det 

samme, så hun ikke kan skifte me-

ning og ude på søen, frier du til hen-

de, når hun er træt af at gå og bare 

vil hjem. Hun vil uden tvivl sige ja, 

bare for at få turen til at ende!  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 
Det er februar, det er stadig mørkt, det er stadig koldt. Der er heldigvis mærkedage, der gør 

måneden lidt overkommelig: Fastelavn og Valentinsdag. Her har vi en fastelavnsbolleopskrift til 

når der skal festes og en opskrift på en lækker suppe til at holde varmen resten af måneden.  

Fastelavnsboller  

Hvis dit navn er fastelavn, og det er 

boller, du vil have, så er du kommet 

til det rigtige sted. De her fastelavns-

boller kommer fra Grigos Hjemme-

bag, men vi har ændret lidt i dem.  

Ingredienser 

2 dl mælk 

25 g gær  

100 g smør, smeltet 

50 g rørsukker 

1 tsk salt  

2 tsk kardemomme  

Ca. 500 g hvedemel  

Lidt sødmælk til pensling  

1 portion kagecreme  

Flormelis  

Evt. frugtfarve  

Fremgangsmåde  

Lav kagecreme og sæt den på køl i 

mindst 30 minutter.—Vi brugte Gri-

gos opskrift på kagecreme, men et 

almindeligt brev eller anden opskrift 

kan også bruges—eller remonce, hvis 

du er lidt eventyrlysten!  

Lun mælken i en lille gryde, til den er 

håndvarm. Rør mælk, gær og smeltet 

smør sammen i en skål. Tilsæt sukker 

og salt og rør, til det er opløst. Tilsæt 

melet og kardemommen og ælt det til 

en glat og smidig dej. Kom evt. lidt 

mere mel i, hvis dejen er for blød. Stil 

den til hævning med et fugtigt klæde 

over i ca. 1½ time, til den har nået 

dobbelt størrelse.  

Slå dejen ned og rul den ud på et mel-

drysset bord til en firkant, der er ca. 3 

mm tyk. Skær den ud i ca 20 firkanter 

på 10 x 10 cm. Sæt en god teskefuld 

kagecreme/eller hvad du nu vil have i 

midt på hvert dejstykke. Fold dejen 

godt sammen over kagecremen og 

læg bollerne med sammenfoldningen 

nedad på en bageplade med bagepa-

pir. Lad dem efterhæve i 20 minutter.  

Pensl bollerne med en smule sød-

mælk og bag dem i en forvarmet ovn 

ved 250 grader i 7-10 minutter. Lad 

dem køle af.  

Pynt med glasur af flormelis og evt. 

frugtfarve—jeg brugte grøn.  

Kartoffel-porresuppe 

Kom februarkulden til livs med denne 

varme, cremede kartoffelporesuppe 

udviklet af NybroTidendes egne for-

fattere. 

Ingredienser: 

1 kg kartofler 

2-3 porrer 

1-2 fed hvidløg 

1 liter grøntsagsbouillon 

1 chilli 

Et skvæt fløde 

1 spsk. olivenolie 

Salt & peber  

Fremgangsmåde  

Rens kartofler og porrer og skær dem 

i små stykker (så bliver de hurtigere 

færdige). 

Opvarm olien i en tykbundet gryde og 

tilsæt porrer, hvidløg og kartofler 

samt finthakket chilli og lad det stege 

i et par minutter. 

Tilsæt så bouillonen og lad dette koge 

forsigtigt i ca. 20 min (til kartoflerne 

er bløde). 

Når kartoflerne er bløde, blend sup-

pen med en stavblender til alle klum-

perne er ude og tilsæt fløde. Smag til 

med salt og peber og suppen er klar 
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Copenhagen Light Festival 

På trods af at være den kor-

teste måned, er februar en 

måned, der byder på flere for-

skellige aktiviteter. NybroTi-

dende har lavet en oversigt på 

side 12 men har her udvalgt to 

ting, der bør opleves i løbet af 

måneden. 

Hver år holder København en 

lysfestival, der fejrer mørket gen-

nem lyset. Eventet Copenhagen 

Light Festival varer i år fra d. 1. til 

d. 23. februar og byder på flot be-

lysning på meget af Københavns 

karakteristiske arkitektur. Der vil 

også være flere pop-up events og 

andre særlige arrangementer. 

Som følge af de lange vintre, der 

er i Norden, mener man, at hver 10. 

dansker viser tegn på at have en 

vinterdepression (i større eller min-

dre grad). Lys er dog en effektiv 

behandlingsmetode, og en af tan-

kerne bag festivalen er da også, at 

folk ikke skal føle sig tvunget til at 

rejse væk til andre lande i løbet af 

vinteren men, at der er masser af 

hygge og lys i København. Så tag dit 

køkken under armen og tag ind i 

København i løbet af februar, fordi 

der er både gratis tilbud og rund-

visninger til forskellige kunstvær-

ker af lys.  

For DTU’erne byder februar også 

på semesterstart, og i den forbin-

delse kan det være rart at forkæle 

sig selv lidt, men som studerende 

kan det dog hurtigt blive en dyr for-

nøjelse. 

Madfestivalen DinnerDays tilby-

der i løbet af uge 7 et tre-retters 

måltid til 210 kr (i enkelte tilfælde 

400 kr), så man kan prøve nogle 

nye restauranter, som man på 

grund af normalprisen nok ikke 

havde overvejet før til en håndter-

bar pris. 

Kunne du for eksempel tænke 

dig at spise argentinsk oksekød på 

Fuego eller Asador? Hvad med at 

kombinere DinnerDays med lystfe-

stivallen og tage ind på TRIO og 

nyde deres fem-retters menu med 

den fantastiske udsigt over Køben-

havn? Det er bare 3 af de 50 restau-

ranter, man i år kan vælge mellem i 

hovedstadsområdet, men der er 

også adskillige restauranter andre 

steder i landet, hvis man skulle be-

finde sig der i stedet. 

Islands Brygge under Copenhagen Light Festival i 2019.  
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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.-23. februar: Copenhagen Light Festival 

• 2. februar: Super Bowl Sunday 

• 5. februar: International nutelladag 

• 7. februar: Wave all your fingers at your ne-
ighbours dag 

• 10.-16. februar: DinnerDays 

• 11. februar: International Day of Women and 
Girls in Science 

• 14. Februar: Valentins dag 

• 18. februar: Pandekagedag 

• 23. februar: Fastelavn 

• 24. februar: Skuddag 

• 27. februar: International Polar Bear Day 

 

Vidste du, at på trods af, at det er den 29. Februar, der 
er ekstra i et skudår, er det d. 24. februar, der kaldes for 
skuddag. Dette skyldes, at februar i romertiden, hvor 
skudår først blev indført, kun havde 24 dage. 

Åh nej – Fastelavnskattene er stukket af! Hjælp os med 

at finde dem. De har gemt sig rundt omkring i avisen, 

men hvor mange er der egentlig?  

Paint by numbers: Hjælp fastelavnskatten med at finde 

sine rigtige farver ved hjælp af tallene.  

Der er 8 katte i bladet. 


