
APRIL 2020 

 

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  

Oftest er april fyldt med chokolade, små kyllinger og 

forhåbninger om en kommende dejlig sommer—vejret i 

april snakker vi dog ikke om, den måned kan aldrig be-

stemme sig for, hvilken årstid den skal tilhøre. Det er 

anderledes denne april. Efter en hård marts med ned-

lukning af vores yndige land, kan vi her på redaktionen 

kun håbe på, at april ser lysere ud, men mens jeg sid-

der og skriver her, ved jeg det jo faktisk ikke.  

I tilfælde af at vores kære læsere ikke er blevet træt-

te af at læse og høre om SARS-CoV-2, har vi skrevet om 

det på side 3, og Dorte forsøger at hjælpe en fortvivlet 

kollegianer med, hvad man skal gøre i disse coronati-

der på side 8.  

På side 5 forsøger vi at beholde noget normalitet, og 

vores teolog har skrevet en artikel om påske. Til sidst 

har vi på side 10 samlet en lille liste over, hvad man 

kan gøre, skulle landet stadig være lukket ned, når vi 

kommer til april.  

Vi håber jeres april bliver god, og at vi alle kan ven-

de tilbage til den hverdag, jeg er sikker på, vi savner.  

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 

gratis, brugte sofaer fra kollegiets beboe-

re, så det er ikke en udgift vi prioriterer. 

Vi vil også meget gerne investere i en af-

fugter, som kan fås til ca. 500 kr. på DBA. 

Hermed får filmklubben 28.000 kr. til op-

start, renovering og indkøb af nyt udstyr, 

som angivet på vedhæftede bilag og 2.000 

kr. som rådighedsbeløb. 

Nyt fra beboerrådet 

BEEBOER– og BEBOERRÅDS-

MØDE: 14/04 2020 kl. 19.00 i 

GH-kælderen. 

Forhåbninger om en lysere tid 

Vira og SARS-CoV-2, side 3 

Påske, side 5 

Ting at lave, side 10 
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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? Victor, B53; Ida, B57 

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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I skrivende stund går snakken 

over alt. Man kan ikke gå ud på 

køkkenet, læse nyheder, gå på 

Facebook eller andre sociale 

medier uden, at nogen nævner 

coronavirussen eller SARS-CoV-

2, som den også hedder. Dan-

marks statsminister har flere 

gange på en uge stillet sig op på 

live TV og fortalt om yderligere 

stramninger for at udbløde kur-

ven. Men hvad er så specielt ved 

netop denne virus? 

Først skal vi lige have på plads, 

hvad en virus faktisk er. Uden en 

værtscelle består vira af to ting: en 

kapsel af protein og en form for arve-

masse—det kan være DNA eller RNA. 

Nogle gange har vira har også en eks-

tra kappe udover kapslen. De fleste 

vira har en form for protein til at bin-

de sig til en værtscelle. Når de ikke 

har en værtscelle er de fleste vira for 

små til at kunne ses i et normalt mi-

kroskop, omkring en 1% af størrelsen 

på en bakterie. For at kunne reprodu-

cere skal en virus bruge en værtscelle. 

Den skal altså kapre en celle og cel-

lens reproduktionssystemer for at 

kunne formere sig. Det vil sige, at en 

virus i sig selv ikke er i live. Den er 

bare en lille partikel, der består af en 

kapsel og noget arvemateriale. 

Der findes selvfølgelig forskellige 

slags vira, og forskellige måder at op-

dele vira på. En af dem er alt efter, 

hvordan deres arvemateriale er ar-

rangeret inde i kapslet. I en nyere 

klassificering (Baltimoreklassifika-

tion) er der syv grupper. Derudover 

kan vi også sige noget om formen på 

den virus, vi undersøger.  

SARS-CoV-2 

Virussen bag den nuværende pan-

demi hører til virusfamilien Coronavi-

ra, der generelt forårsager sygdomme 

i åndedrætssystemet. Den aktuelle 

virus er ikke den eneste coronavirus, 

verden kender til: SARS (epidemi i 

2002) og MERS (epidemi i 2004) er 

begge coronavira, men almindelig 

forkølelse kan også være en del af co-

ronavirusfamilien. Vira i Coronafami-

lien er RNA-vira, så de hører til grup-

pe VI i Baltimoreklassifikationen, og 

har den her ekstra membran, nogle 

vira har. Derudover har de kølleform-

ede glycoproteiner siddende på mem-

branen. De proteiner giver virusfami-

lien sit fremtrædende udseende, der 

ligner en krone eller sol—deraf navnet 

Corona, som betyder krone. 

SARS-CoV-2 blev opdaget i Wuhan 

i Kina i december 2019, som den sy-

vende menneske-coronavirus. Hvis vi 

sammenligner pandemien med SARS

- og MERS-epidemierne, er både an-

tallet af inficerede og døde langt høje-

re i denne omgang, men heldigvis er 

det ikke samme kaliber som influen-

zapandemien i 1918.  

Det, der til gengæld er fælles for de 

to pandemier, er, at de er nye patoge-

ner, som vores immunsystemer ikke 

har været ude for før. Det betyder, at 

vi er fuldstændig uden forsvar, hvis vi 

skulle støde på virussen. Der arbejdes 

flere steder i verden utrætteligt på en 

vaccine imod COVID-19, men der er 

stadig lang tid, før den kan være klar. 

Indtil da kan vi spørge os selv om 

hvorvidt vi kan få COVID-19 igen, 

hvis vi allerede har fået den? Det af-

hænger både af, hvor lang tid vores 

immunsystem husker virussen, og om 

virussen muterer på en signifikant 

måde. Indtil videre kan vi kun sam-

menligne med SARS-CoV, der brød 

ud i 2002, ellers må vi vente på for-

skerne. 

Virus og SARS-CoV-2 
Er du i tvivl om alle navnene? Se her! 
COVID-19 er navnet på sygdommen, og er 
en forkortelse af COrona VIrus Disease 2019.  
SARS-CoV-2 er navnet på virussen og er en 
forkortelse af ”severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2”.  
Coronavirus refererer til både virussen og 
virusfamilien, som SARS-CoV-2 tilhører. 

Selvom vira fra Coronafamilien kan forårsa-
ge almindelig forkølelse, er det faktisk vira 
fra Rhinovirusfamilien, der står for hoved-
parten af forkølelser. Navnet kommer af det 
latinske ord Rhis, som betyder næse, og Rhi-
nos betyder ”af næsen”. Dvs, at Rhinovirus 
betyder ”virus af næsen”.  

Kilder: https://courses.lumenlearning.com/boundless-biology/chapter/viral-evolution-morphology-and-classification/ , https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/

covid-19, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7782/ , https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017 , https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-

pandemic-h1n1.html  

Et mikroskopbillede af Coronavira fra  et elektronmikroskop. Læg mærke til 

glycoproteinerne på overfladen, der siges at ligne en krone.  

https://courses.lumenlearning.com/boundless-biology/chapter/viral-evolution-morphology-and-classification/
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/covid-19
https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/covid-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7782/
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html
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Mød edderkoppen Eddie, der uin-

viteret er flyttet ind i L-11 uden at 

betale husleje. 

Jeg flyttede til Nybrogård, da der 

var ret koldt udenfor, og så tænkte 

jeg, at det ville være dejligt med et 

varmt hjørne i en lejlighed. Lejlig-

heden var dog allerede optaget, men 

jeg tager ikke meget plads, og det er 

jo et kollegie, så man må forvente at 

bo lidt tæt. 

Mine favoritaktiviteter inkluderer 

at hænge ud i et hjørne med Nybro-

Tidende (min yndlingsavis) samt at 

lege gemmeleg for pludselig at duk-

ke op ud af det blå, så mine roomies 

får et chok (jeg er dog ikke helt sik-

ker på, hvor meget de bryder sig om 

det). 

 

 

 

 

Det bedste ved at bo på kollegiet 

er nok, at der er masser af gratis 

mad, hvilket gør, at jeg slet ikke be-

høver at bekymre mig om coronavi-

rus og hvorvidt folk har hamstret alt 

i supermarkederne og jeg derfor ik-

ke kan få mad de næste to uger. 

Hvis jeg havde en superkraft, ville 

jeg egentlig bare være mig selv, for 

jeg er AWESOME! 

Nu spørger I altid indtil tandbør-

ster, men det synes jeg er lidt diskri-

minerende, for edderkopper har 

altså ikke tænder, men drikker vo-

res mad som smoothies, fordi vi er 

trendy og med på helsebølgen. Jeg 

har altså derfor ingen tandbørste, 

og jeg ville sætte pris på, hvis I lader 

være med automatisk at gå ud fra, 

at alle har en. Eddie out. 

Edderkoppen Eddie 
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. 

Dette er ikke et billede af Eddie, da han kort efter interviewet forsvandt for at lege gemmeleg. Vi har endnu ikke fundet ham.  

https://www.facebook.com/Nybrotidende/
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Påske derhjemme! 
”Månedsrelevant” i denne udga-

ve stiller skarpt på påsken, der i 

år falder i uge 15 fra 9. –13. april. 

Under usædvanlige omstændig-

heder fejres påsken for de fleste 

kirkegængeres vedkommende i 

hjemmet. Alligevel skal du ikke 

snydes for et oprids af påskeda-

genes betydning og af beslutnin-

gen om en fysisk lukket Folkekir-

ke under Corona-krisen. 

Torsdag d. 9. april er ikke alene dagen 

for tyskernes besættelse af Danmark, 

men i år også Skærtorsdag.  D. 10. 

april er Langfredag og d. 12.  april er 

Påskelørdag med 13. april som 2. På-

skedag.  

Påsken, der oprindeligt er en jødisk 

fejring af jødernes udfrielse fra Egyp-

ten, markerer i kristendommen Jesu 

lidelsesfortælling og er helt afgørende 

for den kristne tro, idet den er fortæl-

lingen om hans død og genopstandel-

se. Påsken  indledes med skærtorsdag, 

der henviser til det sidste måltid mel-

lem Jesus og hans disciple,. Ved målti-

det indstifter Jesus ét af kirkens to sa-

kramenter (hellige handlinger), nadve-

ren, der ved tildeling af brød og vin 

ihukommer Jesu legeme og blod og 

teologisk set syndernes forladelse. 

Langfredag indikerer dagen for Jesu 

korsfæstelse , og Jesus bar tornekronet 

og pisket korset til Golgata, hvor han 

skulle korsfæstes. Der hang han til på-

skedag. På den dag finder nogle kvin-

der graven, hvor Jesus blev begravet, 

tom, og mødes af en engel, der beret-

ter om Jesu genopstandelse. Den gen-

opstandne Jesus er på vej tilbage til 

Galilæa for at møde disciplene igen 

efter, han er genopstået. Den anden 

påskedag er kirkens ’dagen derpå’. 

Den har ingen specifik bibelsk betyd-

ning, men tjener til, at mindes det gla-

de påskebudskab om Jesu genopstan-

delse som forsoning af menneskets 

synder, samt overvindelsen af døden 

og det onde.  

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark 

ned grundet Corona-virus og i forlæn-

gelse heraf lukkede Folkekirken samt-

lige aktiviteter. Dette skal ideelt set 

vare 14 dage, medmindre andet mel-

des ud.  Da man ikke vil brede smitten 

af hensyn til sundhedsvæsen og til 

særligt udsatte, sårbare mennesker, 

har man sløjfet alle gudstjenester. Så-

fremt dette rækker ind i påsken—

hvilket ikke er helt usandsynligt—  kan 

gudstjenester opsøges online.  

Det næste spørgsmål, der melder sig, 

er forrettelsen af sakramenterne, dåb 

og nadver. Det er helt usædvanligt, at 

Folkekirken, grundet indgrebene, må 

lukke ned for gudstjenester og anden 

kirkelig aktivitet, som fx vielser og 

konfirmationer, der indbefatter flere 

end 100 mennesker i samme rum. Kir-

keministeriet må i samråd med bi-

skopper forsøge at sikre et teologisk 

legitimt fundament i et tilfælde, hvor 

et verdsligt anliggende vægtes højere 

end et åndeligt i en tid, hvor behovet 

for åndelig føde ikke er mindre udtalt. 

Danmarks biskopper har offentliggjort 

retningslinjerne for kirkelig aktivitet i 

denne krise. Kirkerum er som ud-

gangspunkt lukkede, men dåb og viel-

se kan finde sted ved tilstedeværelse af 

max 10 personer, eller udskydes. Ved 

begravelse er der tilladt 1 menneske 

pr. 4 m2. Konfirmationerne udskydes 

foreløbigt til efter pinse, og nøddåb, 

nødvielse og nødbegravelse kan fortsat 

foretages af lægmænd.  Man må derfor 

drager andre midler i brug for at holde 

gudstjeneste, nadver, dåb, begravelse 

med videre, fordi situationen er så al-

vorlig, som den er. Her må hvert en-

kelt sogn finde på alternativer. Dog er 

det væsentligt for den fremtidige fol-

kekirkes bevarelse, at denne 

’undtagelsestilstand’ ikke bliver et mo-

derne argument for en komplet erstat-

ning af folkekirken med en virtuel ser-

vice eller reducere dåb og nadver til 

husbesøg.  

 

Alle ønskes I en glædelig påske og et 

håb for enden af Corona-helvedet! :-)  
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Beboerrådsmøde referat 
1) Fremmødte Beboerrådsrepræ-

sentanter: AB-ulige, ST-lige, ST-ulige, 

EF-lige, MOS-lejlighederne 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Dansk, 

Mads E-31 

3) Antal stemmeberettigede: 5 

(Formanden delegerede stemmeret til 

Lars Kaj, for at mødet kunne fortsættes, 

dermed blev der 6 stemmeberettigede) 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: Godkendt 

5) Godkendelse af dagsorden: God-

kendt 

6) Økonomi: 76.000 kr. på kontoen 

7) Øvrige meddelelser: Grundet en fejl 

i malingssystemet, som medførte at en 

mail landede i spam, anmodes det om at 

gennemgå punktet alligevel selvom om 

det ikke var med på den fremsendte dags-

orden. Det drejer sig om reparation af tre 

kanoer til en pris på 6.950 kr.. 

Da det tænkes at det er i alles interesse at 

få gjort kanoerne startklare til sæsonen, 

stemmes der om punktet. 

5 stemmer for. 

1 stemmer blankt. 

Hermed er reparationen af kanoerne ved-

taget. 

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 

vedhæftet som bilag. 

For at shine rummet op vil vi male de 

grafittimalede vægge i koksgrå, og vil 

derfor indhente tilbud på maling gennem 

Lars Kaj. Ift. Møbler har vi allerede skaf-

fet gratis, brugte sofaer fra kollegiets 

beboere, så det er ikke en udgift vi priori-

terer. 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. 

Der stemmes om at give 30.000 kr. til 

opstart af Filmklubben (inkl. Rådigheds-

beløb) 

2 stemmer for. 

4 stemmer blankt. 

Hermed får filmklubben 28.000 kr. til 

opstart, renovering og indkøb af nyt ud-

styr, som angivet på vedhæftede bilag og 

2.000 kr. som rådighedsbeløb. 

B) Rådighedsbeløb Motionsklubben 

v. Lucas 

Til AFSTEMNING OG DISKUSION 

Jeg vil gerne ansøge om et rådighedsbe-

løb 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. 

Der stemmes om rådighedsbeløb på 

10.000 kr. til motionsklubben, hvor det 

informeres at motionscyklerne, romaski-

nen, løbebåndet og ventilatoren skal tjek-

kes igennem, da der er problemer med 

dem.   

Der er nogle problemer med motionscyk-

lerne og romaskinen, ventilatoren lyder 

ikke for god, da den larmer en del og så 

kunne det være rart med en buffer til lø-

bebåndet. Informerer formanden for 

klubben. 

4 stemmer for. 

2 stemmer blankt. 

Hermed er det vedtaget at klubben får et 

rådighedsbeløb på 10.000kr. 

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 ma-

ling 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. 

Der stemmes om et rådighedsbeløb på 

5.000 kr., for at gøre rummet hyggeligere, 

så beboere har lyst til at opholde sig i 

Klubbens rum, der er en masse ideer, som 

allerede er ved at blive sat til livs, såsom 

at få købt sofaer på DBA eller at få lagt nyt 

gulv. 

4 stemmer for. 

2 stemmer blankt. 

Hermed er det vedtaget at Brættet får et 

rådighedsbeløb på 5.000 kr. 

D) Ny Nøglebærer 

Til AFSTEMNING 

Efter sidste møde blev der talt om, vi 

skulle 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. 

Der stemmes om at få en fjerde nøglebæ-

rer. Den overordnede stemning er, at hvis 

der er behov for det så vælg en fjerde nøg-

lebærer. 

5 stemmer for. 

1 stemmer blankt. 

Hermed er det vedtaget at der kan vælges 

en fjerde nøglebærer, hvilket vil blive fo-

retaget på næste møde. 
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Beboerrådsmøde referat—fortsat 
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 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. 

Der er ingen fremmødte, men Tobias fra 

ST-ulige har evt. interesse og skriver en 

mail, ellers står Mads for det. 

Det informeres at cykeloprydningen vil 

finde sted lørdag den 30. maj 2020. 

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 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. 

Mads E-31, viser interesse. Kimberly in-

formerer at hun ikke ønsker det på nuvæ-

rende tidspunkt. 

Der stemmes således om at vælge Mads E

-31, som nyt bestyrelsesmedlem. 

4 stemmer for. 

2 stemmer blankt. 

Hermed er Mads E-31 valgt, som nyt be-

styrelsesmedlem. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af 

nye medlemmer. 

11) Evt. 

Der spørges ind til problemerne med Mie-

les hjemmeside, hvor det informeres at 

der er problemer i kommunikationen med 

Miele. For login på hjemmeside anbefales 

det at bruge det oprindelige login, som 

blev udleveret ved indflytning. Også over-

sigten over vaskeriet er forsvundet. Indtil 

videre kan ikke andet informeres end, at 

der bliver arbejdet på at genoprette de 

gode forhold. 

Der spørges indtil problemerne med Mu-

sikrummets booking system, som ikke har 

virket i en lang periode og det undres at 

dette ikke bliver fikset og igen kommer til 

at virke optimalt, på nuværende tids-

punkt, indtil forholdene er genoprettet, 

henvises til gruppens Facebookside eller 

det papir, som er sat op på døren. 

Der spørges ind, i forbindelse med Corona

-virussen, om der ligesom på uddannel-

sesinstitutionerne og andre større forsam-

lingsområder, vil blive foretaget nogen 

adfærdsregler eller en procedure til hvor-

dan man bedst muligt forholder sig, for at 

undgå smittefare og udbredelse af virus-

sen, dette vil der komme informationer 

om pr. Facebook og mail. 

12) Ny mødedato: Tirsdag den 

14.04.2020 

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 
lo 
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I denne uge er brain gym lidt 

større end det plejer at være, 

og det er lidt svært at finde 

plads til det hele på bagsiden. 

Derfor har vi valgt at smide 

svarene til den kryds-og-tværs, 

du kan finde på bagsiden her.  

Så med mindre, du gerne vil 

snyde, skal du ikke læse her 

endnu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Across 

5. Hamster 

7. Animals 

9. Italy 

11. NybroTidende 

13. Uni 

14. Knet 

16. EFUlige 

17. Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down 

1. Corona 

2. Kayaking 

3. Yeast 

4. Toiletpaper 

5. Hoarding 

6. Cookies 

8. Knitting 

10. Mette 

12. Bat 

15. Wuhan 

Brain gym svar 

Kære Dorte,  

Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg 

skal gøre. Jeg føler ikke, at jeg kan 

gå nogle steder hen, jeg er bange 

for at gå ud på køkkenet for at lave 

mad. Jeg er så sulten, Dorte! Du 

bliver nødt til at hjælpe mig, hvor-

dan skal jeg komme igennem den 

her tid?  

- Den skrækslagne  

 

Kære bekymrede sjæl, 

Jeg forstår godt, at du er så ban-

ge. Der er ikke så meget informati-

on, og det har taget tid for anbefa-

lingerne at falde til ro og bestemme 

sig, for hvad vi skal gøre.  

Og så hjælper det ikke, at de sæt-

ter et forsamlingsforbud op, der 

skærer ved 10 personer! Hvad har 

de tænkt sig, kollegierne skal gøre? 

Og nu er vi jo en kollegieavis (Hvem 

ved hvorfor en 60+ dame har en 

klumme i en kollegieavis, men altså 

det var det bedste job, jeg kunne 

finde).  

Men tilbage til emnet: Du skriver, 

at du ikke tør gå nogle steder hen. 

Du kan godt gå udenfor for at gå en 

tur, det er okay, du skal bare holde 

afstand til folk, du møder. Det skal 

du ikke være bange for. Faktisk er 

det noget, du burde gøre, fordi frisk 

luft og sol hjælper på det mentale 

velvære.  

Du snakker til gengæld også om 

køkkenet, og det er jo en helt anden 

sag! Hvad du kunne gøre er, at du 

kunne gøre ligesom mange andre og 

investere i en elkedel, der kan stå på 

dit værelse. Så kan du i hvert fald 

leve af nudler imens landet er luk-

ket. Hvis det bliver for kedeligt, så 

kan du købe en af de der enkelte 

kogeplader og en gryde. Så har du 

næsten et lille køkken inde på dit 

værelse! Og jeg har set værelserne 

på Nybrogårdkollegiet, og de er ikke 

små i hvert fald, så med lidt rykken 

rundt, kunne du også købe et lille 

køleskab! Og med vasken på bade-

værelset kan du jo nemt vaske op, 

du skulle nok få fat i en vaskebørte, 

men det er ikke så svært, heldigvis.  

Så kan du få morgenmad, frokost 

og aftensmad helt uden at forlade 

dit værelse! 

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 
April betyder påske (i hvert fald for det meste)! Vi har til gengæld ikke rigtigt kunne finde på 

nogle gode opskrifter til påske (ja, der var andre ting at tænke på i marts), så her er nogle op-

skrifter, vi havde i vores gemmer. De er stadig lækre, selvom de ikke er så årstidsrelevante! 

Havregrynscookies 

Hele landets nyheder har længe væ-

ret fyldt op med historier om coron-

avirus, så til afvelsking har vi her på 

NybroTidende lavet nogle havre-

grynscookies, som vi vil dele med 

vores mange læsere. De er nemme 

og hurtige at lave, og så smager de 

skønt! 

Ingredienser: 

100 g finvalsede havregryn 

90 g fuldkornshvedemel 

1.5 tsk. bagepulver 

1.5 tsk. kanel 

1.5 tsk. vaniljesukker 

1 knsp. salt 

30 g smeltet smør 

1 æg 

120 g honning 

40 g rosiner 

Fremgangsmåde: 

Bland de tørre ingredienser sam-

men i en skål. 

Pisk æg og smør i en anden skål og 

vend de tørre ingredienser, honning 

og rosiner i. 

Lad dejen stå på køl og efter 30 

min, form da små kugler af dejen, 

så der bliver ca. 12 stykker. Læg 

kuglerne på en bageplade og bag 

dem ved 160 °C i 10-12 min.  

Spinattærte 

Denne spinattærte har en af redak-

tørerne spist siden hun var helt lille. 

Den var den bedste måde for foræl-

drene at få børnene til at spise spi-

nat, og det virkede! Tærten er super 

nem, men kan godt tage lidt tid, og 

hvis man vil gøre det ekstra lækkert, 

anbefales det at lave sin egen dej, 

selvom man godt kan købe en.  

Ingredienser; Dej: 

100 g smør 

200 g hvedemel  

1 æggeblomme 

0,5 dl koldt vand  

Ingredienser; Fyld:  

50 g smør 

50 g hvedemel  

3 dl mælk (gerne letmælk) 

1 pose optøet hel spinat  

 Salt, peber, muskatnød 

(Valgfrit) 200 g bacon/skinke/

cocktailpølser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde; Dej: 

Mel og smør smuldres sammen ind-

til det er godt blandet.  

Æggeblomme og vand røres lidt 

sammen før de hældes ned i mel– 

og smørblandingen.  

Dejen samles hurtigt og lægges i 

køleskabet i mindst en halv time.  

Før fyldet laves rulles dejen ud og 

prikkes med en gaffel. Dejen forba-

ges ved 200 grader i 8-10 minutter.  

Fremgangsmåde; Fyld:  

I mens dejen bages, startes fyldet: 

Smelt smøret i en gryde og tilføj 

melet. Lad de bage i nogle minutter.  

Hvis bacon eller lignende ønskes 

skal det også steges imens det andet 

fyld bliver lavet.  

Under omrøring tilsættes mælken 

ad tre gange. Sørg for at røre godt 

og vær sikker på, at det ikke bræn-

der på!  

Tilsæt salt, peber og muskatnød og 

lad stuvningen koge i 5 minutter.  

Vrid vandet fra spinaten og tilsæt 

spinaten. Bland godt.  

Hæld kødfyld på bunden af den for-

bagte dej og hæld derefter spinat-

stuvningen over.  

Tærten bages i 20-30 minutter ved 

200 grader alt efter, hvordan ovnen 

på køkkenet bestemmer sig for at 

opføre sig i dag. Der kan med fordel 

lægges noget ost oven på spinaten i 

løbet af bagningen.  
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At se i området: Coronaedition 

På denne side plejer Nybro-

Tidende at bringe idéer til ak-

tiviteter, du kan lave uden for 

kollegiets område, men på 

grund af SARS-CoV-2 (også 

kendt som coronavirus), har 

vi denne måned valgt at samle 

en liste over aktiviteter, du 

kan lave, selvom det meste af 

verden rundt omkring har 

lukket. 

1.     En masse mennesker er i 

øjeblikket karantæne; enten på 

grund af smitte eller på grund af 

nedsat immunforsvar – disse men-

nesker har brug for hjælp til at kø-

be ind, få luftet hund osv. Kender 

du nogen, der står i denne situati-

on, sætter de sikkert stor pris på 

lidt hjælp. Hvis ikke du kender no-

gen, kan du med fordel gå ind på 

Facebook-siden ”Tilbyd/søg hjælp i 

forbindelse med COVID-19 

(coronavirus)” og tilbyde din hjælp. 

2.     Vil du hjælpe til på anden 

vis, søger Dansk Røde Kors frivilli-

ge hjælpere til deres coronanet-

værk. På samme måde som Face-

book-siden nævns i punkt 1, kan du 

herigennem hjælpe isolerede men-

nesker med indkøb osv. men dette 

netværk hjælper desuden sund-

hedsmyndighederne med at stille 

folk til rådighed til at hjælpe telefo-

nisk. For at blive en del af netvær-

ket, behøver du ikke at have en 

særlig sundhedsfaglig viden, men 

blot være engageret og have lyst til 

at hjælpe – inden man starter, bli-

ver man nemlig sat ind i situatio-

nen, og hvad man skal sige. Er du 

interesseret i at hjælpe, kan du 

skrive til RødeKors her: rode-

kors.dk/corona/hjælp 

3.     Hvis du er ligesom os, har 

du en masse bøger, du ikke har fået 

læst endnu – nu er det perfekte 

tidspunkt! 

 

4.     Benyt den ekstra tid til at 

gøre rent – få fjernet den mug, der 

har siddet i din vindueskarm de 

sidste 2 år og få endelig støvsuget 

under sengen. Om ikke andet, vil 

du blive glad for det, når du er fær-

dig. 

5.     Trods kulden og tag ud at 

sejle på Lyngby sø – kollegiets kano

- og kajaklaug har både kajakker og 

kanoer, man gratis kan låne. Hvis 

du vil blive medlem, kan du skrive 

til kano-formand@nybro.dk. 

6.     Havesæsonen er startet, så 

hvis du har en af haverne på kolle-

giet, er det på høje tid at gå i gang 

med at klargøre haven – der skal 

både luges, sås og plantes, så haven 

er klar til sommer. 

7.     Male – mange forbinder 

vandmaling med noget man lavede 

i børnehaven, men hvis man har et 

par ekstra timer, man ikke lige ved, 

hvad man skal bruge på, kan man 

snildt finde sit gamle malesæt til 30 

kr frem og lave nogle fine billeder. 

8.     NybroTidende har lavet en 

liste over opskrifter, man kan lave, 

hvis man vil prøve kræfter i køkke-

net og samtidigt få noget lækkert 

ud af det. Listen kan du finde på 

NybroTidendes Facebook-side. 

9.     Sæt dig sammen med nogle 

af de andre på køkkenet og få spil-

let nogle brætspil sammen. Måske 

skal man ikke lige drikke af samme 

glas, men man kan stadig hygge 

sammen, så længe man bare udvi-

ser hensyn. 

10.  Lær at strikke eller hækle. 

Der er masser af guides på nettet 

til, hvordan man gør, og man kan 

stort set altid finde billigt garn i 

supermarkederne eller på nettet. Et 

godt sted at starte er karklude - vi 

på NybroTidende er også sikre på, 

at køkkenet vil sætte pris på nogle 

nye klude, så selv hvis de ikke bli-

ver helt perfekte, skal de nok blive 

brugt alligevel. På NybroTidendes 

Facebook-side har vi lagt nogle op-

skrifter op, vi synes er gode til ny-

begyndere. 

11. Lær sangene til Eurovision 

Song Contest, så du kan synge dem 

for dig selv d. 16. maj ( :( ). Hvis du 

er virkelig sej, kan du også lære 

dansene - NybroTidende anbefaler 

især både Islands sang Think About 

Things samt Ruslands Uno. 

12.  Lav nogle vilde memes og 

send dem ind til NybroTidende – vi 

bliver altid glade, når folk skriver 

ind til os! 
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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 

Brain gym  

Vigtige datoer  

• 5. april: Palmesøndag 

• 9. april: Skærtorsdag 

• 10. april: Langfredag 

• 12. april: Påskedag 

• 13. april: Anden påskedag 

 

Across 
5. Rodent mentioned a lot in the media recently 
7. Describes Danes in supermarkets hoarding toilet paper and ye-
ast 
9. Land of wine, cheese, and now Corona 
11. Best newspaper ever 
13. Closed for 14 days 
14. Internet that (sometimes) works 
16. Hallway with the wildest parties (2 wds) 
17. Not up 

 

  Down 
1. The only thing in the media 
2. Solo activity on Lyngby Sø 
3. Used for baking and also very important all of a sudden 
4. The most important thing (2 wds) 
5. What danes do when told to stay at home for 14 days 
6. This month's cake recipe 
8. What to do with needles and yarn 
10. No one listens to her (HINT: prime minister of Denmark) 
12. Flying mammal 
15. City in China 


