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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 marts! Endelig kan vi komme i gang 

med det forår, som vores vejr ellers har forsøgt at give 

os både i januar og februar. Semesteret er nu godt i 

gang, og der sker en masse ting på kollegiet.  

For eksempel er der et barmøde og generalforsam-

ling i KælderCaféen d. 28. marts, og det kan I læse me-

re om på side 5.  

Selvom man ikke skulle tro det, har marts også en 

række vigtige mærkedage: For eksempel Kvindernes 

Internationale Kampdag, som du kan læse på side 3. 

Derudover er St. Patrick’s Day lige om hjørtnet d. 17. 

marts, men det var vi dog ikke noget om i denne udga-

ve. 

På side 10 kan du læse om en redaktørs oplevelse 

med at give blod på DTU. På side 8 bliver Dorte lidt 

oprørt over en MGTOW, og vi snakker om et podcast, 

der dækker alt det lidt uhyggelige derude.  

Vi håber I har en god marts, og hvis den bliver lidt 

kedelig, kan I jo bage vores lækre pølsehorn fra side 9!  

B) Ny beboerrepræsentant til bestyrel-

sen søges 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

I forbindelse med at det tidligere bestyrel-

sesmedlem er fraflyttet kollegiet og dermed 

er fratrådt posten, søger bestyrelsen et nyt 

medlem. Arbejdet, som meddelt i sidste be-

boermøde, består hovedsageligt af møder 

med Bestyrelsen, som tager sig af Ny-

brogård Kollegiet, disse møder varer som 

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

hvor Kollegiets årlige budget på ca. 15 milli-

oner bliver fordelt. Andre opgaver består af 

at behandle beboeres dispensationsansøg-

ninger. Arbejdet er frivilligt, men virkelig 

fedt, hvis man interesser sig for disse opga-

ver(blev det meddelt til beboermødet). Som 

bestyrelsesmedlem er man i tæt kontakt med 

KAB og viderebringer vigtige informationer. 

Og det er frivilligt. 

Hvis du er interesseret i posten som nyt be-

styrelsesmedlem så mød op til beboerråds-

mødet eller send en mail til sekreta-

er.nybrogaard@gmail.com, hvis du er for-

hindret i at møde op. 

 

Nyt fra beboerrådet 

BEBOERRÅDSMØDE: 05/03 

2020 kl. 19.00 i GH-kælderen. 

KælderCaféen, kvinder og blod  

Kvindernes kampdag, side 3 

Generalforsamling, side 5 

Bloddonation, side 10 



 

 

M A R T S  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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Når ”kvinde – kend din 

plads” bliver til ”kvinde, kend 

din kamp,” så har feminismen 

trukket en streg i sandet. Som 

bekendt er den 8. marts viet til 

kvindernes internationale 

kampdag, hvor der fokuseres 

på kvinders stilling. Denne 

kampdag påberåber sig femi-

nismen og venstrefløjen som 

dens grundlag, da kampdagen 

blev besluttet på en konference 

i 1910 under en socialistisk 

agenda. Med tiden har feminis-

me efterhånden fået mange an-

sigter.   

Tilbage i 1870’erne begyndte kvin-

dekampen med kvinders ret til ud-

dannelse, og i 1915 fik Danmark en ny 

Grundlov, der gav kvinder valgret til 

Rigsdagen. I 1920’erne kæmpedes for 

fri abort. I 1960’erne lå fokus på at 

kvinder skulle ud på arbejdsmarke-

det, og i 70’erne blev det til en kamp 

mellem kønnene ført af rødstrømper-

ne. De kæmpede for fri abort, lige løn, 

forandrede kvinderoller og ønskede 

som noget nyt ikke at mændene del-

tog i kampen. I 90’erne udbredte lig-

hedskampen sig til oversete mindre-

tal. I dag føres kvindekampen især 

med #metoo-kampagnen, slagordet 

pussy-power og lignende kvinde-

hævdende tendenser.  

Grundlæggende er mænd og kvin-

der hverken biologisk eller socialt 

ens. De har forskellige træk.  Tusind-

vis af års livsstil indprenter sig i gene-

rationers mønstre, adfærd, præferen-

cer mv. Forholdet mellem arv og mil-

jø kan i denne henseende ikke afgøre 

ligestillingsdebatten, da hjerneneuro-

logien endnu ikke har en fuld forstå-

else på forskellen på mænds hhv. 

kvinders kognitive egenskaber. 

Spørgsmålet forbliver altså politisk. 

Mange mener, at kønnene endnu ikke 

er ligestillede.  

Der kan findes mange argumenter 

for og imod den betragtning. Da den 

udbredte opfattelse er, at kvinder skal 

have samme rettigheder som mænd, 

lægges dermed kimen til en moderne 

samfundsstruk-tur med individet i 

fokus og med individet som samfun-

dets grundlæggende enhed. At mænd 

og kvinder ikke er ligestillede, betyder 

ikke, at mænd og kvinder ikke har 

samme værdi, men derimod, at de har 

forskellige stillinger i samfundet. Et 

samfund helt uden det ene køn ville 

hverken overleve eller fungere. Det er 

således en misforståelse, at modstand 

mod kvindekamp nødvendigvis er et 

udtryk for had til kvinden. Ofte er det 

et udtryk for kærlighed til kvinden. 

Kærlighed til det, som kvinden er, og 

som manden ikke er.  

Med ligestillingskamp ignoreres 

forskellen på kønnene ikke, men øn-

skes sekundær i en samfundsmæssig 

kontekst. Det får konsekvenser for 

andre samfundsforhold, der kort skit-

seres her. Med den høje skat gøres det 

vanskeligt for kvinden at arbejde i 

hjemmet, da levestandarden ofte kræ-

ver en dobbeltindtægt. Noget andet 

er, at de færreste kvinder ønsker kun 

at gå hjemme. Kvinders indtægt gør 

kvinden uafhængig af mandens øko-

nomi, og dermed er skilsmisse mere 

tilgængeligt. Omvendt er manden af-

hængig af kvinden for at skabe fami-

lie. Et andet forhold er børnene, hvis 

stemme ofte bliver feminismen se-

kundær, direkte eller indirekte, idet 

en arbejdende mor skaber behov for 

institutio-

ner, hvor en 

del af børne-

opdragelsen 

lægges hen. 

Ikke dermed 

sagt, at den 

arbejdende 

kvinde ikke 

kan være en 

god mor, 

men det ta-

ger unægte-

lig tid fra 

familien. Et 

andet aspekt 

i debatten 

kan ses på forskning af kønnenes 

præferencer i partner, hvor kvinder 

med høj uddannelses- og socialstatus 

har en mindre pulje af potentielle 

partnere. Der kan også her argumen-

teres for, at ligestillingskampen med-

fører en ubalance i andre forhold. Nu-

tidens kamp for respektfuld om-

gangsmåde med kvinder i forsøget på 

tilnærmelser fra det modsatte køn, 

kan så tvivl om, hvordan mænd bør 

bejle til kvinder. Desværre kan dette 

havne i ubehagelige forsøg, eller i en 

overforsigtig tilnærmelse, der ikke 

altid udstråler maskulinitet eller væk-

ker tiltrækning. Derfor opstår i køl-

vandet på ligestillings- og kvinde-

kamp behovet for en klar galanteri-

model, om end god opførsel og opdra-

gelse også betyder noget i interaktio-

nen med det modsatte køn.  

Der er mange omkostninger ved at 

ophøje individet til samfundets eneste 

enhed, fremfor familien. Tendensen 

til at bryde med hidtidige normer for-

kaster ofte konservative familieværdi-

er, der i denne debat hurtigt fremstår 

som kvindefjendsk eller -

undertrykkende. Uanset standpunkt, 

må enhver betale prisen for de valg, 

der træffes. Som det gamle mundheld 

siger: ”Det er ikke muligt at blæse og 

have mel i munden.”  

Kvindernes internationale kampdag 
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I starten af februar fik den 

trettenårige hund Dandy lov til 

at komme på besøg på Ny-

brogård. Han var med nede på 

tur omkring Bagsværd Sø og 

var også med ude og uddele 

NybroTidende—måske er der 

nogle af jer, der allerede har 

mødt ham? Men her er han i 

hvert fald.  

Dagen for mit visit startede med, 

at jeg skulle sidde i en bil i alt for 

lang tid. Menneskerne i flokken 

snakkede om en ’lufthavn’, men alt 

jeg ved er, at de mennesker, der be-

stemmer mest, gik ud af bilen og 

forsvandt i syv dage. Jeg blev efter-

ladt sammen med et menneske, der 

en gang var en del af flokken på 

fuldtid, men ikke er det længere.  

Vi tog til Nybrogård, hvor jeg 

straks syntes, at der var ret kedeligt. 

Det er jo bare fire vægge, og der er 

ikke noget at lave der? Vi gik også 

ned i et andet rum, hvor hun be-

gyndte at lave mad, men jeg fik ikke 

noget af det, så det var også ret 

skuffende.  

Jeg tror, jeg formåede at få hende 

til at forstå, at jeg kedede mig, fordi 

vi gik ud på en tur! Vi gik ned forbi 

nogle marker, hvor der løb nogle 

andre hunde rundt, men det var jeg 

ikke så interesseret i. Området var 

meget mere spændende! Helt nyt, 

jo!  

Efter markerne kom vi op til en 

stor vej, som jeg ikke brød mig så 

godt om. Men! Derefter kom vi ned 

til en sø! Der er ikke nogle søer, der 

er så store, der hvor jeg bor nor-

malt! Så det var virkelig spændende. 

Jeg løb ud til vandet—ikke ned i det, 

kan ikke lide at blive våd–og så stod 

vi og kiggede ud over vandet. Jeg 

kan ret godt lide bare at stå og falde 

i staver uden nogen speciel grund. 

Jeg står bare og stirrer indtil der er 

nogen, der siger mit navn, og så 

kommer jeg tilbage til virkelighe-

den. Når man er så gammel, som jeg 

er må man jo få nogle flashbacks til 

alle de vilde ting, man har været ude 

for en gang i mellem.  

Et godt stykke inde i gåturen ville 

jeg gerne hjem. Og siden jeg ikke 

kendte området, var det åbenlyst, at 

den bedste måde at komme hjem på 

ville være at vende om! Det var 

mennesket ikke enig i, og vi brugte 

lang tid på at jeg sad ned, og hun 

stod og snakkede til mig, mens hun 

prøvede at skubbe mig fremad. Til 

sidst måtte jeg medgive, at hun nok 

vidste bedre end mig—selvom jeg 

ikke er glad for at indrømme det.  

Da vi kom tilbage til de gule byg-

ninger, mødtes vi med et andet lys-

håret menneske. De snakkede lidt—

Noget om en ’printer’? Ved I hvad 

det er? Og så gik vi ellers ud på en 

ny tur! Denne gang skulle vi ind og 

ud af de gule bygninger og op og 

ned af trapper og ind og ud af tunge 

døre, men jeg fik mødt nogle andre 

mennesker, så det var rigtig sjovt!  

Jeg kan nu meget godt lide jeres 

lille hjem her, men jeg vil gerne 

komme med ét forbedringsforslag: 

Alle de gennemsigtige døre, I har, 

dem hvor det ligner, at der er tre 

åbninger. Hvorfor i alverden kan 

man kun åbne midten af den? Tager 

det ikke lidt meningen med en dør 

væk? Og hvorfor har I ikke gjort no-

get ved det tidligere?  

Men i hvert fald, tak for, at jeg 

måtte løbe lidt rundt her! Det var 

super hyggeligt.  

Hoomans of Nybrogård: Hunden Dandy 
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. 

Når mennesket ikke vil forstå, at vi skal gå 

hjemad, kan jeg jo kun protestere ved at 

sætte mig ned! 

På trods af, at jeg er en ret berejst hund, er 

det noget tid siden jeg har set en så stor sø, 

så det måtte jeg lige beundre.  

Hvorfor er jeres døre så latterlige?? Enten 

kan man ikke åbne dem, eller også ville 

ingen åbne dem for mig!!  

https://www.facebook.com/Nybrotidende/
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Generalforsmaling i KælderCafeen 

En af vores ærede re-

daktører har indleveret 

sin opsigelse pr. d. 1. maj 

2020. Selvom der er noget 

tid endnu, så savner vi 

hende allerede. Men det 

betyder, at vi har brug for 

en ny redaktør!  

Brænder du for kommuni-

kation?  

Er du god til Microsoft Pub-

lisher?  

Er du god til at få lavet tin-

gene i god tid (i modsætning 

til undertegnede)?  

Har du en lille meme-mager 

i maven eller er du allerede 

den vildeste meme queen eller 

king? Eller sidder du bare 

nogle gange for dig selv og 

tænker ”Jeg er for sjov til ikke 

at have et medie at udtrykke 

det i”? 

Har du læst nogle Buzz-Feed 

artikler og tænkt ”Ha! Det kan 

jeg da også!”  

Har du lyst til at skrive om 

dine interesser i et blad, som 

meget få mennesker læser? 

Staver du rigtgtigt i første 

forsøg hver gang eller er du 

god til at fidne de fejl, du la-

ver?  

Så er det lige dig, vi leder 

efter!  

Fra 1. maj kommer vi til at 

mangle an redaktør her på Ny-

brotidende, og vi håber, at der 

er nogen, der har lyst til at 

slutte sig til vores hold.  

De to tilbageværende redak-

tører læser begge to biotekno-

logi på deres kandidat og reg-

ner med at forlade kollegiet og 

dermed Nybrotidende om et 

år. Derfor vil det være godt, 

hvis ansøgere kan være på Ny-

brotidende i mere end et år, så 

vi har nogen at efterlade avi-

sen til.  

Skriv en email på                          

tidende@nybro.dk, hvis du er 

interesesret, og så kan vi mø-

des og snakke om det.  

Ny redaktør søges!  

Lørdag d. 28. marts af-

holdes barmøde og ge-

neralforsmaling i Kæl-

derCaféen. Hvis du må-

ske gerne vil være med, 

kan du læse her om, 

hvad der skal ske.  

Generalforsamlingen af-

holdes kl 18-19 lørdag d. 28. 

marts. Hvis man dukker op, 

vil der være drikkelse og 

chips.  

 

 

 

 

 

På mødet skal der snakkes 

om det år, der er gået:  

− Punkter fra den nu-

værende bestyrelse.  

− Økonomi 

− Bartendere 

− Udvalg i baren  

Derudover skal der snakkes 

om barens fremtid idet, at 

der skal findes en ny besty-

relse, da den tidligere besty-

relse træder af. Hvis der ikke 

findes en ny bestyrelse på 

dagen, vil driften af baren 

bliver overdraget til beboer-

rådet.  

 

Så hvis du har en lille bar-

indehaver i maven eller bare 

ikke vil se KælderCaféen bli-

ve overdraget til beboerrå-

det, så tag med til barmødet 

og generalforsamlingen og 

stil op til bestyrelsen!  

mailto:tidende@nybro.dk
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Beboerrådsmøde referat 
1) Fremmødte Beboerrådsrepræ-

sentanter: PR-lige, AB-ulige, EF-lige, JK

-ulige, ST-ulige, CD-ulige, SMO-

lejlighederne 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Mads 

E31, Dansk 

3) Antal stemmeberettigede: 7 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt 

6) Økonomi: Det ser godt ud, status er 

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 DISKUSION 

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 gennemfø-

re cykeloprydningen, timerne er lønnede 

og der medfølger en vejledning til orga-

niseringen i form af frister og andre de-

taljer. 

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. 

Hvis der ikke er nogen andre som melder 

ud, der vil stå for det så informerer Mads 

E31, at han godt kan gøre det. 

B) Ny beboerrepræsentant til besty-

relsen søges 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

I forbindelse med at det tidligere besty-

relsesmedlem er fraflyttet kollegiet og 

dermed er fratrådt posten, søger besty-

relsen et nyt medlem. Arbejdet, som med-

delt i sidste beboermøde, består hovedsa-

geligt 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 be-

boeres dispensationsansøgninger. Arbej-

det er frivilligt, men virkelig fedt, hvis 

man interesser sig for disse opgaver(blev 

det meddelt til beboermødet). Som besty-

relsesmedlem er man i tæt kontakt med 

KAB og viderebringer vigtige informatio-

ner. 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. 

Ingen havde den store interesse, men 

Kimberly fra AB-ulige ville overveje det. 

C) Ny nøglebærer søges 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

Nybrogaard is in need for a new Master 

Key person. what is it? - it's a calls per-

son that at anytime 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. 

Der var tre fremmødte, som havde inte-

resse. Der blev gennemført en afstemning. 

Med flest stemmer blev Jonathan fra GH-

lige valgt som ny Nøglebærer til kollegiet. 

Det blev yderligere diskuteret om der skal 

indføres en fjerde nøglebærer, der var lidt 

skepsis i forhold til at indføre en fjerde 

nøgle, da der dermed vil være endnu flere 

nøgler i omløb, men det vil blive taget op 

som punkt til næste møde. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer. 

Indmeldelse af Ny formand for Filmklub-

ben 

Viktor fra AB-ulige blev fuldtalligt ind 

stemt som ny formand for Filmklubben 

11) Evt. 

Lars Kaj beder alle Kollegianer, som 

har møbler eller lignede stående i Kollegi-

ets opbevaringsrum i kældrene, om at 

henvende sig til Lars Kaj, da der vil blive 

ryddet op. Så selvom du har en seddel 

læggende ved dine ting bedes du melde 

tilbage, i det tilfælde at denne er faldet 

ned eller lignende. 

Kagefestival, der er fundet en som vil 

stå for at afholde kagefestivalen, den for-

ventes at blive afholdt i sommerperioden 

eller i en af de lidt varmere måneder, så 

der er mulighed for at være udenfor. 

Bryggerklubben: Der blev søgt om 

rådighedsbeløb til bryggerklubben på 

2000kr, der blev stemt fuldstændigt for. 

Yderligere informerede Formanden, at 

der var blevet ryddet pænt op i klubrum-

met og at det begynder at ligne noget der-

nede. 

12) Ny mødedato: Torsdag d. 5. marts 

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) Opstart af Filmklubben 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

Viktor og jeg har tjekket priser, og har i 

samarbejde med Hi-Fi-klubben udarbej-

det et prisforslag til et elektronisk system 

bestående af projekter og tilhørende 

bracket, centerhøjtaler, 4 mindre højtale-

re til surround sound og en subwoofer. 

Det udarbejde tilbud lød på 22.181,00 kr., 

hvortil der skal købes diverse ledninger til 

omtrent 1500,00 kr. Prisforslaget er ved-

hæftet som bilag. 

For at shine rummet op vil vi male de gra-

fittimalede vægge i koksgrå, og vil derfor 

indhente tilbud på maling gennem Lars 

Kaj. Ift. Møbler har vi allerede skaffet gra-

tis, brugte sofaer fra kollegiets beboere, så 

det er ikke en udgift vi prioriterer. Vi vil 

også meget gerne investere i en affugter, 

som kan fås til ca. 500 kr. på DBA. 

Udover opstart vil vi gerne søge et rådig-

hedsbeløb på 2000 kr. til vedligehold, 

arrangementer og løbende opdatering. 

B) Rådighedsbeløb Motionsklubben 

v. Lucas 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

Jeg vil gerne ansøge om et rådighedsbeløb 

på 10 000 kroner til motionsklubben på 

Nybrogård Kollegiet. 

De skal stå til rådighed for, hvis f.eks. 

- Nogle af de store kredsløbsmaskiner skal 

have bedret nogle problemer. 

- Ting og udstyr, der trænger til at blive 

udskiftet/bedret. 

C) Rådighedsbeløb Brættet v. Mads 

 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

Som formand af brættet vil jeg gerne søge 

om 5000 kr. som rådighedsbeløb. De skal 

gå til gulv, borde, sofaer og maling sådan 

at rummet kan blive pænt. Det hele vil 

blive skaffet så billigt som muligt. 

Sandsynligvis på DBA. For at rummet skal 

blive brugt mere, er vi alle enige om, at 

det skal blive meget hyggeligere at være 

dernede! De resterende penge vil blive 

brugt på nye brætspil. 

Kan de 5000 kr. ikke lade sig gøre vil vi 

dog søge om 3000 kr. Men vi mener altså 

at 5000 kr. er det vi har brug for. 

D) Ny Nøglebærer 

Til AFSTEMNING 

Efter sidste møde blev der talt om, vi skul-

le have en fjerde nøglebærer? 

Da vi på nuværende tidspunkt er tre styks, 

dækker det de fleste opringninger. Dog er 

der perioder hvor en ekstra kunne være 

nødvendigt. 

Derfor ønskes der for, at vi stemmer om, 

vi skal have en ekstra nøglebærer. 

Hvis der stemmes ja, kan der også stem-

mes om, hvem der kommer til at være den 

nye nøgleperson. 

E) Personer, som vil stå for cykelop-

rydningen søges! 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

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. 

F) Ny beboerrepræsentant til besty-

relsen søges 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

I forbindelse med, at det tidligere besty-

relsesmedlem er fraflyttet kollegiet og 

dermed er fratrådt posten, søger bestyrel-

sen 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 

beboermødet). 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. 

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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I dette podcast hører vi om 

en lang række af ting, men alle 

har de til fælles, at de er ret 

mærkelige eller forstyrrende. 

Denne gang snakker vi om The 

Last Podcast on the Left.  

LPOTL er et podcast om ”all 

things horror”, som de selv beskri-

ver det på deres hjemmeside. Det 

kan handle om overnaturlige ting 

som varulve og vampyrer, det kan 

handle om rumvæsener, men det 

som undertegnede synes er mest 

spændende er deres true crime epi-

soder. Her dækker de alt fra de 

kendte seriemordere som Ted Bun-

dy, til kultledere såsom Jim Jones, 

til virkelige mysterier, såsom Dyat-

lov Pass hændelsen.  

Værten for podcastet er Ben Kis-

sel, som hver gang bliver holdt ved 

selskab af deres grundige researcher 

og historiefortæller Marcus Parks 

og komikeren Henry Zebrowski. 

Parks og Zebrowski er altid dem, 

der har lavet mest research. Parks 

har skrevet et manuskript til sig selv 

for hele historien, de dækker, mens 

Zebrowki supplerer med ekstra ana-

lyse, information eller med jokes. I 

bund og grund kan podcastet be-

skrives som to venner, der fortæller 

deres tredje ven en historie.  

På trods af, at emnerne de berø-

rer for det meste er ret mørke og for 

nogle direkte ubehagelige, er de 

dygtige til at både advare, men også 

tage en pause fra alt det mørke en 

gang i mellem med deres jokes. Der 

bliver joket imellem de tre, og der 

bliver joket på vejne af hovedperso-

nen i historien—men aldrig på vejne 

af ofrene, selvføligelig–og hvis en 

speciel episode er ekstra forfærde-

lig, siger de i starten, at det er en 

”Gold star”, så man er forberedt. 

Det gjorde de for eksempel med de-

res Mengele serie, hvor Parks også 

havde en række ”Fun facts” om en 

90’er serie klar til, når de to andre 

syntes, at det blev alt for forfærde-

ligt.  

Podcastet er selvfølgelig ikke for 

alle, men hvis man vil give det et 

skud, så kan de findes på Spotify.  

Podcast: Last Podcast on the Left 

Kære Dorte,  

Hvorfor har kvinderne en kamp-

dag, når mændene ikke har? Jeg 

mener, hvorfor skal kvinder have 

en helt speciel dag for sig selv, 

mens mændene bare bliver efter-

ladt ude i kulden? Er det ikke foræl-

det? 

Hilsen en MGTOW, 

 

Kære MTGWO,  

Du lyder fuldstændig som nogle 

mænd den gang i 70’erne, hvor vi i 

Rødstrømpebevægelsen begyndte at 

indføre Kvindernes Internationale 

Kampdag igen. Det er skammeligt. 

Men lad os starte ved begyndel-

sen. Det startede med, at en kvinde 

tog en beslutning for sig selv, og det 

skulle hele resten af tidens kvinder 

også straffes for. Jeg snakker ikke 

kun menstruation, og hvor stor 

smerte fødsler forvolder, men også 

at vi skulle styres af mænd. Igen-

nem tiden har mange brave kvinder 

kæmpet for en bedre stilling i sam-

fundet, og i 1910 blev nogle sociali-

stiske kvinder enige om, at vi skulle 

have en dag, hvor vi kunne sætte 

fokus på vores stilling i samfundet.  

I 70’erne trak vi rødstrømper 

Kvindernes Internationale Kamp-

dag ud af gemmerne, gjorde vi det 

igen for at gøre opmærksom på 

kvindernes stilling i samfundet, 

men også for at kunne gøre op-

mærksom på vore frigørelse netop 

fra de gamle idealer, som samfun-

det havde trukket ned over hovedet 

på os. Fordi at vi rødstrømper var 

indblandet, lykkedes det os at indfø-

re mere fokus på seksualitet, krop 

og husholdning—altså alt det priva-

te, som så mange mente, at vi ikke 

skulle snakke så højt om.  

Der er stadig kvindehadske pro-

blemer i verden, måske ikke her i 

vores lille smørhul ved navn Dan-

mark, men andre steder, hvor kvin-

der stadig har brug for at kunne gø-

re opmærksom på deres vilkår. Så 

efter min mening, er dagen ikke for-

ældet, langt fra faktisk.  

Desuden, så har mændene faktisk 

en kampdag, den er d. 19. november 

hvert år.  

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 
Da vi skulle finde på noget mad at lave til marts, snakkede vi om nogle forskellige ting: Det er jo 

kvindernes kampdag, kan finde på noget der? Hvad med en grøn mazarinkage til ære for St. Pa-

tricks Day? Til sidst endte det med at falde i hænderne på en redaktør, der fik lyst til pølsehorn. 

Grove pølsehorn 

For DTU’erne har semesteret efter-

hånden været i gang et stykke tid, 

og nogle er måske allerede blevet 

trætte af kedelige rugbrødsmadder. 

NybroTidende har derfor udviklet 

en opskrift på pølsehorn, der er saf-

tige i lang tid og spækkede med fib-

re, så de samtidigt er sunde og mæt-

tende. Vi håber, at I vil give dem en 

chance. 

Opskriften giver 14-16 pølsehorn. 

Ingredienser: 

300 ml lunkent vand 

25 g. gær 

75 ml. surdej eller yoghurt naturel 

2 tsk. fint salt 

2 tsk. flydende honning 

1 spsk. olivenolie 

50 g. solsikkekerner 

30 g. hampefrø 

20 g. hørfrø 

2 spsk. chiafrø 

375 g. hvedemel 

70 g. speltmel 

50 g. Grahamsmel 

7.8 pølser 

Evt. noget ketchup 

Fremgangsmåde: 

Hæld kogende vand over hørfrøene 

og lad dem stå i min. 30 min. (der 

skal 30 ml. vand til.) for at blive 

bløde, så fibrene bliver lettere til-

gængelige. De vil få en slimet konsi-

stens. Hæld så evt. overskydende 

vand fra. 

Rør gær ud i vand og tilsæt salt, sur-

dej og honning og rør. 

Tilsæt så kerner, frø, havregryn og 

olivenolie. Derefter tilsættes spelt- 

og grahamsmel, og dette røres ud. 

Til sidst tilsættes hvedemel lidt ad 

gangen, til dejen får en klistret men 

sammenhængende konsistens. Ælt 

dejen i hånden (ca. 20 min) eller på 

maskine (ca. 5-10 min). Dejen skal 

være en smule klistret men give slip 

på siderne af skålen. 

Dæk så dejskålen til med et rent vi-

skestykke og lad dejen hæve i 1 

time. 

Spred mel ud på et bord og rul så 

dejen ud i 2 cirkler af ca. 5-6 mm. i 

tykkelse på bordet. Skær igennem 

cirklen, så der kommer 8 lige store 

trekanter. Herefter kan et tyndt lag 

ketchup el.lign. smøres på hver tre-

kant, og pølsen lægges på og rulles 

ind. Læg de færdigrullede pølsehorn 

på en bageplade og lad hæve igen i 

30 min. 

Tænd ovnen på 190 °C, og når den 

er varm, sæt så pølsehornene ind og 

bag i 20 min. De skal være gyldne 

på toppen. Lad pølsehornene køle 

lidt af på en rist, inden de nydes. 

Da der er kød i pølsehornene, skal 

de opbevares på køl, men især gær-

brød bliver hurtigt tørt i køleskab, 

så fra NybroTidende anbefaler vi, at 

du smider de færdige pølsehorn i 

fryseren og tager dem op, som der 

er brug for det. 

 

BOKS: Der er en del forskellige kerner i 
pølsehornene, som ikke alle har liggende. 
Man kan sagtens erstatte nogle af kerner-
ne i opskriften med andre. 
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At se i området: Bloddonation 

I 1930’erne grundlagde Spejder-

bevægelsen det danske donorkorps, 

og siden da er antallet af bloddono-

rer steget til mere end 200.000, og 

der bliver giver omkring 300.000 

portioner blod årligt. 

Mange af landets store hospitaler 

har en blodbank og et tapningssted, 

men blodbanken besøger også løbe-

ne adskillige arbejdspladser rundt 

omkring i landet, heriblandt DTU. 

D. 18.-19. februar besøgte Nybro-

Tidende blodbanken på DTU, der 

denne gang var opstillet i læsesalen 

bag S-huset.  Da vi ankommer lige 

inden frokostpausen, er alle brikse-

ne fyldte med studerende og med-

arbejdere, der har taget tid ud af 

deres dag til at give omkring  ½ 

liter blod. Vi har udfyldt et spørge-

skema hjemmefra, der skal bestem-

me, om vi er raske nok til at donere 

blod, og da det bliver vores tur, bli-

ver vi vist over til en af briksene. Vi 

fik et lille prik, hvorefter blodet fly-

der ned i den pose, det skal opbeva-

res i, indtil der bliver brug for det. 

Efter omkring 10 minutter, var tap-

ningen ovre, og vi var frie til at gå. 

Hvert år sker der omkring 

450.000 blodtransfusioner i Dan-

mark, og disse bliver muliggjort af 

de donationer, folk laver i blodban-

kerne. Når du har givet blodet, bli-

ver det delt op i tre kategorier*. 

Røde blodlegemer, som an-

vendes til at erstatte blodtab ved fx 

trafikuheld eller til folk med blø-

dersygdom. 

Blodplader, der gør, at blodet 

kan størkne. Dette anvendes også 

ved større blødninger samt ved 

kræftsygdomme, hvor behandlin-

gen har påvirket blodets evne til at 

størkne. 

Plasma indeholder antistoffer 

og vigtige proteiner, som kan være 

med til at bekæmpe sygdomme. 

Dette kan bl.a. bruges til at frem-

stille lægemidler eller til at behand-

le autoimmune sygdomme. 

Man kan som udgangspunkt give 

blod hver 3. måned, men hvis man 

har lyst til at give oftere, kan man 

vælge at donere plasma frem for 

fuldblod. Plasmatapning fungerer 

ved, at blodet bliver tappet og så 

ført ind i en maskine, der centrifu-

gerer det så plasmaen ender i top-

pen og de røde blodceller i bunden. 

Derefter fører maskinen de røde 

blodceller tilbage ind i kroppen. 

Plasmatapning tager typisk 45 min, 

og der bliver tappet 600-700 ml 

plasma under én tapning. Plasmaet 

bliver hurtigt erstattet igen, hvorfor 

du allerede efter 1 måned kan tap-

pes igen. 

Blodbanken besøger DTU ca. 3 

gange om året og gør det dermed 

lettere for de studerende at passe 

donationen ind i deres skema. De 

besøger dog også mange andre ste-

der, og hvis du uheldigvis missede 

blodbanken i februar, kan du fx be-

søge dem på Lyngby Stadion d. 27. 

april. 

Af de lidt over 200.000 bloddo-

norer, der er i landet, er de fleste er 

mellem 20 og 24 år. På trods af det 

høje antal, er der dog stadig brug 

for flere donorer, da folk løbende 

falder fra. Er du interesseret i at 

blive donor, kan du tilmelde dig på 

https://bloddonor.dk/bliv-donor/

tilmeld-dig/. 

*https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/News_2007/august/om-risikoen-for-blodtransfusion/  
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Denne artikel er blevet til efter forespørg-
sel fra en af NybroTidendes mange trofa-
ste læsere. Har du idéer eller forslag til, 
hvad der skal være i avisen, er du velkom-
men til at skrive på tidende@nybro.dk 
eller på vores Facebook-side: face-
book.com/Nybrotidende 

Vidste du, at det i 2019 blev muligt for 
mænd, der har haft sex med andre mænd, 
at donere blod? 

https://bloddonor.dk/bliv-donor/tilmeld-dig/
https://bloddonor.dk/bliv-donor/tilmeld-dig/
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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  

• 8. marts: Kvindernes internationale kampdag 

• 10. marts: International find en mønttelefon-
dag 

• 13. marts: Årets første fredag d. 13. 

• 17. marts: St. Patrick’s dag 

• 22. marts: Vandets dag 

• 29. marts: Skift til sommertid 

 


