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Pinse s. 6

Hvad kan man lave? s. 8

Nørderi s. 3

Surdej, pinse og cykeloprydning
Med maj kommer også den sidste del af foråret,

og for mange betyder det også eksaminer. I år er det
dog lidt anderledes på grund af hele corona-krisen, og
selvom eksaminerne kommer tættere og tættere på, er
det meget rart også at have noget andet at lave, når
man sidder spærret inde der hjemme. NybroTidende har
derfor forlænget vores liste over ting, man kan lave på
kollegiet. De nye tilføjelser til listen kan du se på side 8.

På side 3 har vi samlet en masse viden om surdej,
som vi gerne vil dele med vores mange, dejlige læsere.
Derudover byder denne måneds nummer også på lidt
viden om, hvad pinsen egentlig er for en sag. Dette kan
du læse på side 6.

Duerne Dough, Dot, Peggy og Peter fortæller på
side 5, hvad de synes om at bo på kollegiet og om bl.a.
at skide på folks biler, og Dorte sidder som sædvanligt
klar med gode råd til kollegianere i desperate tider på
side 4.

Er du træt af at sidde helt alene, er der d. 30. maj
cykeloprydning, hvor du kan joine andre søde kolle-
gianere i at rydde op i cyklerne, så der ikke bliver helt
overfyldt i skurene.

Den skarpe læser vil også lægge mærke til, at Ny-
broTidende har fået et lidt anderledes design. Dette
skyldes, at vi er gået over til at bruge LaTeX til opsætnin-
gen af avisen. Vi håber, at I kan bære over med diverse
børnesygdomme, men vi hører som altid meget gerne
fra vores dejlige læsere, hvis der er noget, I synes kan
forbedres.

Maj er også sidste måned for vores helt egen redak-
tør og in-house teolog Louise, der flytter væk fra kol-
legiet og derfor ikke kan fortsætte på NybroTidende.
Louise, vi kommer til at savne dig! Men næste måned er
vi klar til at byde vores nye redaktør, Josephine, velkom-
men.

Nyt fra beboerrådet

Grundet corona er der ingen beboerrådsmøder i april eller maj /
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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
Beboerrådet Sekretær Kunstklub Bryggerklub
Formand: Mads, E31 Josephine, B56 Louis, E31 Mathias, J17

(sup) sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum
AB-ulige: Kimberly, A15 Mads, E31 Lukas, G35

Revisorer
AB-lige: Mangler Cykelværkstedet 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-lige: Victor, E33 Louise Joensen, P33 Musikrum FC Nybro Chicks

tidende@nybro.dk Andreas, M02 Er det dig?
EF-lige: Mads, E31

Sekretariatgruppen/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
Kældercaféen

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
Lejligheder: Næstformand: Kasper, P16

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 pizzaria

Lars Kaj Tlf.: 51 14 12 19
Punkter til dagsorden skal sendes varmemester@nybro.dk Hverdage: 15:00-21:00
til sekretæren mindst ti dage før Tlf.: 45 87 04 73 Lørdag - søndag: 13:00-21:00
næste møde via nybro.dk > For Kontortid Maj-august: åbent til 22:00 alle dage
beboere > Beboerrådet > ”Tilføj Mandag: 16:00-18:00
punkt til dagsorden”. Tirsdag-fredag: 07:30-09:00

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00

Side 2
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Månedens nørderi:

Surdej

Vi er nu på anden måned af nedlukningen af lan-
det, og selvom vi så småt er gået i gang med en
gradvis åbning, skal man stadig blive hjemme så
vidt muligt. På NybroTidende er vi ved at være
ret trætte af at være hjemme hele tiden, og vi
har efterhånden lagt alle vores puslespil 3 gange,
læst alle vores bøger og set alle afsnittene af
Tiger King på Netflix. NybroTidendes ene redak-
tør havde heldigvis fået en klat surdej tilbage i de-
cember, og denne er virkelig blevet udnyttet! Sur-
dejsbrød er en kunst, der tager lang tid at mestre,
men når det lykkes, er det alt arbejdet værd! Vi
har nu semi-mestret surdejsbrødet og vil derfor
gerne dele ud af vores viden.

Bagegær, som vi kender det i dag,
består af organismen Saccharomyces
cerevisae, der for første gang blev isoleret
af danskeren Emil Christian Hansen for
Carsberg i 1891. Brød har dog eksisteret
i 10.000 år, og det første brød menes at
have været en form for fladbrød, selvom
der blev hurtigt opfundet nye slags brød,
bl.a. brød, der blev hævet på surdej.

Surdej er en blanding af mel
og vand, der er blevet fermenteret
af naturligt fremkommende gær og
mælkesyrebakterier. Når gæren og bak-
terierne nedbryder melet, producerer de
bl.a. mælkesyre, som giver den sure
smag, og CO2, der giver luftbobler som
gør, at dejen hæver.

Udover den sure smag, giver sur-
dej også en masse andre smagsnuancer,
da der er mange forskellige mikroor-
ganismer, der bidrager til smagen. I al-
mindeligt gærbrød, tilsætter man kun
en enkelt gærtype, og selvom denne er
specielt udvalgt til både brød og øl, giver
den ikke de samme smagsnuancer, som
en surdej kan.

Når man bager med surdej, er
man ofte interesseret i et sejt brød
med en sprød skorpe. Det kræver, at
man bruger noget mel med et højt
proteinindhold (glutenindhold). Gluten
består af to forskellige proteiner; gliadin
og glutenin, der naturligt er til stede
i fx hvedemel. Gliadin er uopløseligt
i vand, mens glutenin er opløseligt.
I melet er de to proteiner hver for
sig, men når man tilsætter vand,
vil de ikke-vandopløselige (hydrofobe)
gliadin-proteiner ”gemme” sig mellem
de vandopløselige (hydrofile) glutenin-

molekyler for at undgå vandet. Dette vil
skabe en form for elastisk netværk, der
kan strækkes og dermed holde på en
masse luft, så brødet kan få de karakter-
istiske store luftbobler og seje krumme.

Strukturen af gluten

På grund af, at gluten kun bliver
dannet, når det er i forbindelse med
vand, er det vigtigt, at dejen er ret
våd og klistret. Jo fugtigere dejen er,
jo stærkere bliver glutennetværket, og
jo mere saftigt bliver brødet. Samtidigt
bliver dejen dog også mere klistrer, så
det er vigtigt at finde den perfekte bal-
ance mellem de to.

Inden for bageverdenen bruger man
bagerens procentformel, der kort fork-
laret går ud på, at hvis man tilsætter lige
mængder mel og vand, er hydreringen
100%. Er man nybegynder med surdej,
er det en god idé at starte med en relativt
lav hydrering, fx på 65%, hvilket svarer
til hvis du bruger 1 kg mel, skal du bruge
650 g vand. Når man bliver mere ruti-
neret, kan man øge mængden af vand,
så man får et mere saftigt brød.

Når man laver surdejsbrød, vil man
have så meget glutenudvikling som
muligt. Ud over at øge hydreringen i de-

jen, kan man lave en såkaldt autolyse,
hvor man blander vand og mel og lader
det stå et par timer, inden man kommer
surdej og salt i. På denne måde får man
aktiveret gluten, inden dejen begynder
at hæve. Det er også en god idé at først
tilsætte saltet efter man har tilsat surde-
jen, da salt trækker vandet ud af gluten-
strukturen og dermed skaber et stram-
mere glutennetværk, der gør dejen min-
dre smidig. En anden ting, der er værd
at have i mente er det mel, man bruger.
Jo højere et proteinindhold, der er i det
mel, du bruger, jo mere gluten vil der
kunne dannes i brødet. På side 7 kan du
finde en opskrift, hvor du skal bruge sur-
dej.

Der er mange, der forbinder gluten
med usund kost, og de fravælger derfor
så vidt muligt dette, men der er ingen
studier, der viser, at dette skulle være
sandt. Da glutenfrit brød har en tendens
til at være meget tørt, er der ofte tilsat
en del sukker, og der er ofte mindre fi-
bre i, hvilket ellers er med til at holde
gang i tarmene. Det kan forklare, at flere
studier på, at en glutenfri kost er for-
bundet med en større risiko for både
hjertesygdomme og type 2 diabetes. Det
kan altså ikke anbefales at undgå gluten,
hvis man ikke er overfølsom overfor det.
Der er dog nogle mennesker, der har den
autoimmune sygdom cøliaki. I Danmark
menes dette tal at ligge på 0.5-1%. Har
man cøliaki, reagerer kroppen på gliadin
i gluten, og det får immunforsvaret
til at nedbryde tarmvæggen. Cøliaki
kan også forårsage fx knogleskørhed og
nerveskader, hvis man ikke gør noget
ved det.

Side 3
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Podcast:

Den Korte CoronAvis

“2 meter svarer til en 2 meter høj mand, der lig-
ger ned”. Er du i tvivl om, hvor langt det egentlig
er, du skal holde afstand til andre mennesker,
kan Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og
Rasmus Bruun måske give dig svaret i Den Ko-
rte CoronAvis, som kan findes i diverse podcast-
apps.

I den Korte CoronAvis diskuterer
Kirsten og Rasmus forskellige problem-
stillinger, mange danskere står over
for under coronakrisen, og ligesom på
den Korte Radioavis, opdrager Kirsten
på den danske befolkning ved at ytre
sine (nogle gange noget ekstreme)
holdninger. Der bliver blandt andet
diskuteret, hvorvidt man er alkoholiker,
hvis man som det (næsten) første på da-
gen drikker en snaps, tager små flasker
alkohol med til lande, hvor alkohol er
forbudt og i hvert fald drikker mere end
fem genstande på en dag. Derudover
kommer Kirsten Birgit også med gode

idéer til, hvordan man kan få pandaer
til at parre sig, selvom man kigger på
dem og, om man kan være ekstremt in-
teresseret i det tredje rige uden at være
nazist.

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hør-
sholm er en fiktionel karakter, der spilles
af Frederik Cilius Jørgensen. Kirsten Bir-
git startede sin karriere som senoirko-
rrespondent i 2015 på Radio24Syvs
Den Korte Radioavis, men da kanalen
blev lukket i 2019, lukkede programmet
også. Kirsten Birgit og Rasmus Bruun
har i stedet arrangeret teaterstykket
Sommeren på Birgitø, der spillede i Bre-

men Teater indtil nedlukningen af Dan-
mark d. 13. marts. Det første afsnit af
den Korte CoronAvis gik derefter i luften
d. 17. marts, hvorefter der i skrivende
stund er udkommet ca. en times podcast
alle hverdage siden med undtagelse af i
påsken.

Så hvis du har en time om dagen
til at høre om den politiske situation på
en yderst politisk ukorrekt måde, sidder
Kirsten Birgit og Rasmus Bruun klar med
den Korte CoronAvis, som vi varmt anbe-
faler her på NybroTidende.

Dortes Dumme Klumme

Kære Dorte,
Det er snart eksamenstid, men jeg kan
simpelthen ikke få mig selv til at komme
i gang med at læse op. Jeg sidder bare
derhjemme og kigger på kagevideoer på
Facebook eller spiser snacks. Jeg ved ikke,
hvad jeg skulle gøre af mig selv, hvis jeg
ikke består, så har du nogle gode råd til
at få mere motivation og komme i gang
igen??
KH overspringshandlingsmesteren

Kære mester af oversprings-handlinger,
Det lyder som en rigtig træls situation,
du er kommet i her, og det kan jeg godt
forstå. Med denne Coronakrise, er der jo
ikke meget at sige til, at vi ikke får lavet
lige så meget som vi måske burde eller
gerne ville.

Der er mange, der sværger ved nød-
vendigheden for at kunne skift sceneri,
så du kunne se om du kunne komme væk
fra dit kollegieværelse. Det kunne være

køkkenet, hvor der jo så også kommer
andre, så du kan få noget socialt samvær
her i disse tider, hvor vi jo ikke må være
sammen med nogen overhovedet. Der er
I kollegianere altså rigtige heldige, fordi
I stadig kan være sammen med andre
fordi I i ren og skær sandhed ikke har
andet valg. Regeringen siger, at I ikke
må være mere end 10 samlet, men det
kan I jo komme nemt udenom på jeres
køkkener, fordi I ikke KAN være færre
end 10 på samme gang. Det tænkte
regeringen ikke lige over!

Hvad du også kunne gøre, er at tage
hjem til en ven, der har en lejlighed og så
hænge ud der og lave nogle arbejdsop-
gaver derfra. Du kunne passende også
tage nogle spil af forskellig art med, så
I også kan hygge jer om aftenen. Så kan
I have en lille belønning, når I efter en
hård dags arbejde har tid til at have det
lidt sjovt sammen.

Der er måske nogle, der ville sige, at
det ikke er så smart, fordi du allerede
har svært ved at holde koncentrationen,
men jeg siger, at man kun lærer disciplin
ved at tvinge sig selv!

Held og lykke, og jeg er sikker på, at
alt nok skal gå, om du dumper eller ej.

Side 4
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Hoomans of Nybrogård: Duerne

Dough, Dot, Peggy og Peter

Nybrotidende er løbet tør for kæledyr at inter-
viewe, så vi har været ude på kollegiets græs-
plæner for at finde nogle af de mange fugle, der er
i området. Vi fandt fire duer, som gik og snakkede
med hinanden. Vi hørte efter og skrev deres sam-
tale ned. Vi ved ikke hvilken nationalitet, de var,
men de snakkede i hvert fald engelsk til hinan-
den, så det er også sådan vi fører deres samtale.
De havde meget og så alligevel ikke så meget at
sige, men her er det i hvert fald.

I en gård på Nybrogård Kollegiet
hopper fire duer rundt og prikker til jor-
den for at finde noget, de kunne få lov
at spise. En af dem retter hovedet op og
kigger rundt.

"Have you guys seen any cars
around? I need to poop." siger duen, og
de andre stopper deres gøremål.

"What on earth do you mean?" siger
duen, der er tættest på.

"I need to poop. And I need to find a
car to do it on. I love watching the hu-
mans coming out thinking they’re gonna

be driving but then I’ve placed a large
one right in their front window."

"That’s so weird." En tredje due blan-
der sig i samtalen. "You should go for the
windows on their rooms. They’re harder
and you need more skill to hit’em. Really
show them who’s boss."

"But Peter, Dough isn’t a crow or
raven, he’s a dove." Det er nu alle fire
duer, der med i samtalen.

"What do you mean?! He’s a pigeon!
We’re all pigeons!" siger due nr. to.

"Peggy, please, maybe you’re just a

lowly pigeon but Dough and I are doves.
We are above you."

"What is this conversation even,
Dot?" Det er den første due, der taler.
"Why does it matter. I still need to poop."
Og med det spredte han vingerne og fløj
hen mod parkeringspladsen. Duen, der
åbenbart hed Peter fløj med mens Peggy
og Dot blev tilbage. Jeg stoppede med at
kigge med, fordi jeg begyndte at tænke,
at siden jeg kunne høre duer tale, måtte
der være noget galt med mig. Måske var
det solens stikken?

Cykeloprydning

Husk cykeloprydningen den 30. maj. Vil du være med, skal du blot møde op foran Lars Kajs kontor kl. 10 og være klar
til at hjælpe til. Når det er færdigt, vil der være pizza! Husk at sætte grønne strips på jeres cykel for at undgå, at den

bliver fjernet. Mangler man strips, kan man hente flere hos Lars Kaj.

Side 5
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Pinsen 2020

Så er det snart tid til endnu en kristen
helligdag. Pinsen, der er 50 dage efter
påske, falder i år søndag d. 31. maj med
mandag 1. juni som 1. pinsedag. Til den
tid kan man håbe, at forholdene er ved
at normalisere sig, så man kan lave en
pinseudflugt i det nye pinsesnit eller se
pinsesolen danse!

Pinsen er fejringen af det tid-
spunkt, hvor Helligånden, symbolis-
eret ved en due, steg ned til discip-
lene og virkede som en ild i dem, der
gjorde, at de talte i tunger. De kunne
fra da af forstå og tale alle sprog.
Efter Jesu død og opstandelse, som
vi fejrede i påsken, steg han til him-
mels på Kristi Himmelfart d. 21. maj
2020. Derpå sendte Gud Helligån-
den, som udgår fra Faderen og Søn-
nen i treenigheden. Helligånden er
Guds ånd, der virker i blandt os
mennesker. Disciplene, der blev bedt
om at rejse ud og forkynde Kristus-
troen, lagde grobunden for kristne
fællesskaber, menighederne. Derfor
er pinsen også kirkens fødselsdag.
Formålet med at sende Helligånden
var, at fællesskabet omkring Jesus
skulle udbrede sig til resten af ver-
den på forskellige sprog. At Hel-
ligånden sendes, er ikke at forstå
som dens tilblivelse. Helligånden,

der er talsmand og formidler af
Guds nærvær i verden, optræder
igennem hele Bibelen; allerede fra
skabelsesberetningen.

Pinsen indikerer, at Gud er tilst-
ede i verden gennem sin ånd. Hel-
ligånden udgår fra Faderen og Søn-
nen, hvilket det nikænske koncil i
325 e.Kr. drejede sig om. Der var
stridighed om, hvorvidt Helligånden
udgår fra Faderen (Gud) og Sønnen
(Kristus). Da Helligånden udgår fra
Faderen og Sønnen, er Faderen og
Sønnen af samme stof, hvorfor Gud,
Kristus og Helligånden er samme
væsen. Gud fremtræder så at sige i
tre personer. Guddommen er én Gud
i tre personer.

Hver kirkelig helligdag har en
liturgisk farve tilknyttet, der symbol-
iserer forskellige ting. Pinsens farve
er rød som blod, kærlighed og ild.
Farven bruges til at udsmykke kirken
på højtiden og kan ses på præstens

messehagel.

I månedsrelevant er det for tiden
svært at annoncere events, hvorfor
man selv må finde på noget spæn-
dende at lave. Er man til fællessang
i disse Corona-tider, kan man med
fordel grave i den danske sangskat.
Sange som ”Kom, maj, du søde
milde”, ”Danmark, nu blunder den
lyse nat” af Carl Nielsen er to gode
bud. Har du ikke en tone i livet, men
lyst til at feste på en søndag, kan du
blive oppe til den lyse morgen og
se pinsesolen danse af glæde, som
den gamle tradition beretter. Hel-
ligånden lever også i Corona-tiden,
men mærkes måske tydeligst, når
vi passer på hinanden og efterlader
en pakke toiletpapir til næsten, eller
når vi til Nybrogårds cykeloprydning
passer på hinandens cykler. ;-)

Glædelig pinse og god opryd-
ningsdag!

Bestil nu på nybrogaardpizza.dk og få op til 20% rabat. Download appen orderyoyo og søg efter
Nybrogård pizza, appen er tilgænglig på app store og google play så kan man bestille direkte fra

appen.
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Focacciabrød med mandler

Har du aldrig bagt med surdej før, er dette focac-
ciabrød et godt sted at starte. Dejen har en høj hy-
dreringsprocent på 90%, men den skal ikke forar-
bejdes så meget, så man kan sagtens få et saftigt
brød med masser af glutenudvikling uden at skulle
døje med den ekstremt klistrede dej. Det tager ca.
et døgn at lave brødet, men der er ikke så meget
arbejdstid i det, blot en masse ventetid.
Har du allerede bagt med surdej før og vil have
en større udfordring, har vi samlet nogle flere op-
skrifter på vores Facebook-side.

Opstart af surdejen
For at starte en surdej, blander du
lige dele mel og vand i en bøtte. Det
kan fx være 100g hvedemel, 100g
fuldkornshvedemel og 200g vand.
Det er vigtigt, at halvdelen af melet
er groft, da der her er mere næring
til surdejen og derudover også nogle
mikroorganismer, der vil være gode
at have i surdejen. dæk surdejen til,
så der ikke kommer svampesporer
fra luften ned i dejen og stil den
lunt.
Efter et par dage, vil dejen stille og
roligt begynde at hæve. Den vil beg-
ynde at lugte surt, og der vil ofte
komme et lag brun væske på top-
pen. Når dejen er nået hertil, kan
du tage 50g dej fra og fodre med
30g hvedemel, 30g grovmel og 60g
vand. Efter 4-5 dage vil dejen for-
mentlig være klar til at blive brugt
til bagning, og så kan du beholde
den så længe, du vil - du skal bare
huske at fodre den ca. en gang om
ugen.

Forberedelse af surdej
Inden du går i gang med at bage,
skal du fodre din surdej. Det gør
du ved at tilføje lige mængder vand
og mel. For at give dejen nok mad
til rigtigt at blive aktiveret, plejer
vi at fodre ca. 25 g surdejskultur
med 50g hvidt hvedemel, 50g gra-
hamsmel og 100g koldt vand. Kul-
turen skal derefter have lov til at
stå nogle timer og begynde at spise
melet. Dejen er klar, når der er en

masse bobler i, og den kan flyde,
hvis du lægger en spiseskefuld dej
ned i en skål med koldt vand.

Ingredienser

• 420g lunkent vand (ca. 30 ◦C)

• 180g fodret surdej

• 480g Tipo 00 hvedemel

• 7 g fint salt

• 100g mandler

• 1/2 dl olivenolie + ekstra til
formen

• Flagesalt

Fremgangsmåde

1. Begynd med at forberede sur-
dejen ved at tilføje 100 g.
hvedemel, 50 g. grahamsmel
og 150 g. koldt vand til 15 g.
surdej. Lad derefter surdejen
stå i 4-6 timer for at lade den
blive aktiveret. Den er klar, når
den kan flyde.

2. Når surdejen er klar, bland
denne med vand og salt samt
2/3 af melet. Rør dette ud og
tilsæt så resten af melet samt
mandler og rør dette ud. Dæk
skålen til med et viskestykke
og lad den stå ved stuetemper-
atur. Efter 30 min. løft dejen i
den ene side af skålen og hiv
opad. Fold så dejen ned over
resten af dejen. Dette gøres fra

alle 4 sider. Vent 30 min og
gentag. I alt skal dette gøres 5
gange.

3. Smør derefter et ovnfast fad
på 25x30 cm med oliveno-
lie og hæld dejen deri. Dæk
fadet til og lad dejen hæve i
køleskab natten over, gerne
længere.

4. Efter min. 12 timer, tag fadet
ud og lad det hæve yderligere
2 timer ved stuetemperatur. I
mellemtiden tændes ovnen på
220 ◦C, ikke varmluft.

5. Hæld så 1/2 dl. olivenolie ud
over dejen, bred det forsigtigt
ud. lav forsigtigt nogle huller
i dejen ved at prikke i den
- dette vil få luftboblerne til
at samle sig og blive større -
og drys toppen med havsalt-
flager. Sæt så forsigtigt brødet
i ovnen og bag det i 18-20 min
(til det er gyldent men ikke
sprødt).

6. Når brødet er færdigt, tag det
ud og lad det køle af i for-
men i ca. 10 min og vend det
derefter ud af formen og lad
det køle yderligere af på en
rist.

Fra NybroTidendes side kan vi varmt
anbefale at spise brødet med noget
god balsamicoeddike til.

Har du problemer med at få din egen surdej i gang?
Skriv til os på

https://www.facebook.com/Nybrotidende/,
så kan du få en klat af os
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Ting at lave derhjemme 2.0

Vi er kommet til maj, og vi sidder stadig der-
hjemme med et forbud på forsamlinger af mere
end 10 personer. Det er hårdt af flere grunde.
Det er svært at tage sig sammen til at lave det
studiearbejde, som vi jo burde lave. Vi kan ikke
se vores venner eller rigtigt komme så meget væk
fra kollegiet andet end en indkøbstur og en tur
rundt om søen. Der er nogle, der skal på arbe-
jde, men ellers bliver vi bare derhjemme. Derfor
kommer Nybrotidende med en "Ting at lave der-
hjemme 2.0", hvor vi kommer med flere forslag
til, hvad man kan lave, mens vi er fanget her på
kollegiet.

1. I sidste udgave blevet det fores-
lået, at man kan lære en ny ’skill’
idet, at man kunne starte med at
strikke. Dette kunne man gøre med
nogle af de opskrifter, vi lagde op
på vores Facebookside. Hvis man nu
ikke har et sæt strikkepinde og ikke
har lyst til at give sig i kast med at
gøre det med blyanter, kunne du se
på at lære noget andet: De fleste på
kollegiet har en computer, så hvor-
for ikke lave noget, der både er
sjovt, men også kommer til at kunne
hjælpe dig på studiet: Lær at pro-
grammere, bliv virkelig god til et
gratis tegneprogram, så du kan afle-
vere nogle lækre figurer i din nye
opgave eller sæt dig ind i, hvordan
du kan sætte lækre opgaver op i La-
TeX! Der findes mange programmer
og kurser, man kan deltage i på net-
tet, så det er ret nemt at finde.

2. Specifikt er der også det, der
hedder MasterClass, hvor en række
dygtige og nogle gange kendte per-
soner fortæller om deres fag. Inde
på MasterClass’ hjemme side kan
du finde Gordon Ramsey, der un-
derviser i basal madlavning, Neil
Gaiman, der fortæller om histo-
riefortælling og mange, mange flere
(Der er nogle, der underviser i at
lave magi!). Det lyder jo alt sammen
rigtig fint, men desværre så koster
det penge. Og selvom der er et ret
godt tilbud lige nu, så er det stadig
mange penge. Vi kan se på indholdet
og prisen her.

3. Udover kurser, du selv kan op-
søge, er der også et bredt udbud
af webinarer fra for eksempel IDA.
Undertegnede har selv deltaget i
et kort webinar om hvordan man
kan komme godt fra studiet til job,
og det fungerede rigtig fint og kan
varmt anbefales. Du kan finde det
under ’Arrangementer’ inde på IDAs
hjemmeside. Her er et link.

4. Hvis du ikke har lyst til at lave
noget, der nødvendigvis er lærerigt,
kan du også prøve at undersøge
nogle af de tilbud, der er dukket
op her under Coronakrisen. For ek-
sempel har Det Kongelige Teater lagt
en række af deres forestillinger op
på deres hjemmeside, som kan ses
helt gratis. Du kan for eksempel se
den kendte opera La Traviata, en
ballet-udgave af Romeo og Julie og
den danske opera Drot og Marsk,
der handler om kongemordet i Find-
erup Lade. Du kan komme ind på
hjemmesiden her.

5. Der er jo selvfølgelig også mange
af os, der savner vores venner, men
heldigvis er der råd for det i denne
digitale tidsalder. Det Dårlige Sel-
skab har valgt at lægge deres spil
op, så man kan spille de online
med vennerne (med nye kort, der
handler om Corona i denne an-
ledning!). Find onlinespillet her.
Der er også mulighed for at spille
Tegn og Gæt med dine venner. Det
kan I gøre her. Ideen med begge
steder er, at man starter et privat

spillerum og inviterer sine venner,
og så kan man snakke sammen over
Zoom/Messenger/Discord/Hvad I
nu lige har lyst til at bruge.

6. Som mange af jer nok godt ved i
forvejen, er der også mulighed for at
se Netflix sammen gennem Chrome-
udvidelsen NetflixParty. Bare start
din film eller serie, tryk på NP ikonet
oppe i højre hjørne og del linket med
dine venner. Så kan I chatte under
filmen, og den synkroniserer selvføl-
gelig med, hvornår der bliver sat på
pause eller spolet. Det fungerer su-
per godt!

7. Mens vi er på emnet om at være
sammen med sine venner gennem
en computerskærm, behøver vi jo
slet ikke en hjemmeside til at få os
til at have det hyggeligt med ven-
nerne. Jeg kender en, der har lavet
en hyggelig vin-aften med sin bed-
ste veninde over Zoom. Det kunne
man selvfølgelig også gøre med øl
eller drinks. Der var også nogle, der
valgte at holde påskefrokost sam-
men ved at spise, hvad de nu havde
lyst til og så drikke snaps gennem
Zoom. Og så er der selvfølgelig al-
tid muligheden for bare at sidde og
snakke uden noget at spise, drikke
eller spille.

Vigtigst af alt er vores, at I rækker
ud. Det kan være svært, især i denne
tid. Så vi håber, at hvis du sidder der-
hjemme og det hele går lidt i ring, at
denne korte opsummering har kun-
net give dig nogle ideer.
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Vigtige datoer

• 1. maj: Arbejdernes internationale kampdag

• 4. maj: Danmarks befrielse

• 4. maj: Star Wars-dag

• 5. maj: Grundlovsdag

• 21. maj: Kristihimmelfart

• 30. maj: Cykeloprydning

• 31. maj: Pinsesøndag

Har du kommentarer, Ris&Ros, artikler eller anden information, du kunne tænke dig
at få med i tidsskriftet? Så kontakt os på email: tidende@nybro.dk

Brain gym

Facit:042
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