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Juni, genåbning og lysere tider
Kære læsere, det er blevet juni. For mange af os be-

tyder det sommer og ferie, og det plejede at betyde re-
jser til spændende steder. Men i år skulle det være an-
derledes. Genåbningen er i fuld gang, folk begynder at
give hinanden krammere igen, og vi kan tage på cafeer
og restauranter igen. Lysere tider er på vej! Ikke bare i
overført betydning, men Sankt Hans aften og sommer-
solhverv ligger som bekendt i juni, hvilket betyder, at
den korteste nat snart er på vej! Hvilken symbolsk be-
tydning her midt i al genåbningen.

Desværre er en del af de planer, vi havde lagt for de
to kommende måneder gået i vasken, og derfor har vi
på side ?? lavet en lille liste over ting, vi har tænkt os at
lave i sommerferien lige her på Sjælland.

Vi har i de sidste måneder brugt rigtig meget tid her

omkring vores dejlige åmose, som vi jo bor opad. Derfor
har vi valgt at skrive om vandområderne ved kollegiet.
Det gør vi på 3.

Vores dejlige nye redaktør er kommet stærkt i gang
og har både skrevet en artikel, hvor hun giver gode ideer
til, hvad vi kan se, streame og lytte til i de kommende
måneder. Se hendes forslag på side 6.

Udover hendes forslag har hun været ude og snakke
med fået Frode, der fyrer nogle farlige jokes af. Læs dem
på 5. Derudover har Dorte nogle dårlige ideer om, hvor-
dan man håndterer irriterende medkollegianere på side
4.

Vi håber at denne udgave hjælper vores søde læsere
på vej ind i en god sommer, og så ses vi igen til septem-
ber! God sommer!

Nyt fra beboerrådet

Glæd dig til mandag d. 8. juni, fordi der er der igen beboerrådsmøde!
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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:

Vandområderne ved kollegiet

I Danmark er der mere end 120.000 søer. Vores
dejlige kollegie er omgivet af masser af både skov
og vand. De mest tydelige vandområder er selvføl-
gelig Lyngby- og Bagsværd sø samt Furesø, men
der er også en masse kanaler samt hele moseom-
rådet omkring søerne.

Fra Lyngby sø går mølleåen, som
oprindeligt var en naturlig å, der opstod
efter sidste istid for næsten 12.000 år
siden. Åen blev dog i 1880’erne gravet
ud, så den kunne fungere som en del af
Københavns forsvarsanlæg. Der går en
sti fra kollegiet, mere eller mindre par-
allelt med åen hele vejen til Furesøen.
Alternativt kan du snuppe en kano eller
kajak fra kollegiets kano- og kajaklaug
og sejle ned til slusen i Frederiksdal, der
forbinder mølleåen med Furesø. Her kan
du bære dit fartøj over og så sejle videre,
ud på Furesø. Mølleåen, der med sine
ca. 30 km, har fået sit navn, fordi den
passerer 10 forskellige møller på vejen
fra Hetting mose til Øresund. Slusen ved
Frederiksdal er det eneste levn fra Fred-
eriksdal mølle og blev i 1875 opkøbt
af Fuursø-Møllestrøms Interessentskab.
I forbindelse med opførslen af Køben-
havns befæstning fra 1885-1894, æn-
dredes slusen, så man kunne styre
vandniveauet i Furesøen og dermed
oversvømme området omkring Klamp-
enborg galopbane, hvis der blev brug for
det. Hvis du ikke er til motion, kan du
hoppe på Baadfarten, der kan tage dig
fra Nybro til Frederiksdal eller videre,
ud på Furesøen. Tager du turen den an-
den vej, kan du komme ind til Lyngby
centrum eller Bagsværd sø rundt. Har
du mod på det, kan du sejle helt ud til

Øresund. Dog kommer du til at skulle
løfte dit fartøj op en gang i mellem, da
der er veje mm. der forhindrer direkte
fremkomst.

Med sit areal på 58.7 hektar og sin
dybde på max 3.3 m. gemmer Lyngby sø
på både gedder og sandart. Derudover
er søen et af Danmarks bedste steder til
at fange karper og har du mod på det, er
Lyngby sø også et godt sted til at fange
ål. Har du lyst til at prøve kræfter med
at fiske, kan du købe fisketegn her for
185 kr. om året. Fiskekortet kan alterna-
tivt købes som dagskort for 40 kr. eller
ugekort for 130 kr.

Ud over de mange fisk, byder
vandområderne omkring Lyngby og
Bagsværd også på meget andet dyreliv.
De fleste, der har sejlet ind af de små
kanaler fra Lyngby sø har formentlig
mødt en svane, med ejerskabsfornem-
melser og er blevet tvunget til at vende
om, men der er også mange andre fu-
gle som fx nattergale, rørsangere og
flagspætter. Derudover byder skovbun-
den og det fugtige miljø i mosen på
mange krybdyr som frøer samt insekter
som fx Sankt Hans-ormen, og i skoven
ved Lyngby Åmose kan man desuden
være heldig at få øje på et rådyr eller en
hare.

Desværre skal man heller ikke kigge
længe, inden man finder noget affald

som fx tomme øldåser eller plastik-
poser. På trods af, at mere end 90%
af danskerne synes, at det er meget fork-
ert at smide skrald i naturen, er det
ifølge Dyrenes Beskyttelse kun mellem
65 og 75%, der aldrig ville smide det.
Som mange nok ved, er der meget af
dette affald, der ikke bliver nedbrudt i
naturen og derfor ender i vandet eller
med at skade et dyr, men selv affald,
der kan blive nedbrudt kan ende med
at skade dyrene. Danmarks Naturfred-
ningsforening afholder derfor årligt en
affaldsindsamling. Sidste år var 200.000
danskere med til at samle 156.000 kilo
affald. Iblandt dette var bl.a. 1.5 mil-
lioner cigaretskod og 110.000 øl- og
sodavandsdåser. I år skulle denne have
ligget d. 26. april men på grund af
corona-krisen er den blevet rykket til
d. 19. september. Vil du være med til
at slå sidste års rekord samt hjælpe
den lokale (og globale) natur, kan du
læse mere her – du skal selvfølgelig
også være mere end velkommen til
at gribe dine køkkenkammerater un-
der armen og gå ud for at samle af-
fald en hvilken som helst anden dag.

Vidste du:
Det kan tage op til 10 år for et
cigaretskod at blive nedbrudt i

naturen.
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Dortes Dumme Klumme

Kære Dorte,
Nu har landet og vores universiteter været
lukket i så lang tid, og jeg er ved at blive
sindssyg. Jeg har næsten ikke set mine
venner, jeg har kun været sammen med
dem på mit køkken, og ærlig talt så er jeg
ved at være lidt træt af dem. Der er flere,
der ikke kan vaske op, og der er en der
har bestemt sig for at begynde at samle
på kopper, og bare beholder alle de kopper
de bruger. Det er så irriterende! Hvad skal
jeg gøre?
KH lyseslukkeren

Kære lyseslukker,
Jeg kan godt forstå, at det er en rigtig
frustrerende situation at være i. Hvis
jeg nogensinde selv havde boet på et
kollegium, ville jeg nok have det på
samme måde som dig. Hvem ville dog
tage fællesting bare for at beholde dem?
Folk, der ikke burde bo på et kollegium,
siger jeg!

Et forslag til dig kunne være at in-
vestere i dit egne kopper, så du ikke er

afhængig af, hvad der er på køkkenet.
Det er selvfølgelig en fin ide, men det er
jo ikke, hvad der er meningen, når du nu
bor på et kollegium. Så der må være an-
dre muligheder. Jeres køkken har nok en
Facebookgruppe, men jeg antager, at du
har forsøgt at skrive derinde, siden du
kalder dig selv for lyseslukkeren.

Her er en ide, som måske ville være
ny! Har du set Robinson Ekspeditionen
eller Paradise Hotel? De to program-
mer fungerer ved, at man skal over-
leve på en øde ø eller på et hotel fyldt
med lækre singler. Hver uge bliver en
deltager stemt ud til ø-rådet, som det
hedder i Robinson Ekspeditionen. Hvis
man på en eller anden måde kunne
indføre et sådant køkkenråd, hvor man
måske ikke hver uge, men hver måned i
stedet kunne stemme det svageste led på
køkkenet ud.

Så kunne du måske slippe af med de
klaphatte, der ikke vasker op efter sig!
Måske kan du ikke få bugt med koptyven

lige med det samme, men efter nok
kollegianere, der er blevet smidt ud af
køkkenet, vil I nok ramme plet.

Det kan selvfølgelig også være, at
folk bliver trætte af dig og til sidst stem-
mer dig ud, men så har du til gengæld nu
muligheden for at finde en lejlighed og
bo for dig selv, så du ikke behøver tænke
på alle de idioter, der bor på dit køkken.

Held og lykke med at implementere
det nye tiltag!

Nyt fra Nybrogård Pizzaria & Burger

Side 4
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Hoomans of Nybrogård: Fåret

Frode

Fårene er kommet ud på Radiomarken, så vi
syntes, at det gav mening at vi tog ud og
snakkede med en af dem. Denne omgang har
vi snakket med fåret Frode, som har nogle gode
jokes oppe i ærmet (pelsen?).

Jeg har været på Radiomarken
for at interviewe fåret Frode. Det
bliver hurtig klart at se, at Frode er
markens populære klovn, som alle
sværmer om. Både fordi at han er
den med det flotteste skæg, men
først og fremmest fordi han får de
andre får til at grine. “Jeg er mest
til lamme jokes, der er noget uldent

ved fårejokes” udtrykker han. Frode
bor på den anden mark, som efter
hans udlægning er den bedste mark.
Han har dog et problem. Han er
dybt forelsket i Frida, som er på den
første mark. De to har endnu ikke
haft mulighed for at mødes fysisk,
men Frode fortæller, at de kommu-
nikerer via mæææææils. Frida er en

af de få får med brun uld, og så
har hun et smil, der får alle fårene
til at svæve på en græsgrøn sky.
Frode drømmer om at bo på en lille
eng med Frida, hvor de sammen
kan få en mæææhgtig masse lam. Vi
krydser fingre for, at Frode snart får
sin elskede Frida. Tak til Frode for
deltagelsen i NybroTidende.

Side 5
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Det skal du se, streame og lytte til i juni

De fleste af os slider lidt ekstra på sofaen i den her tid. Og hvad skal vi så lave, mens vi
sidder i vores nedslidte sofa? Jeg har brugt en del af min tid på at se, streame og lytte til
en del podcasts, film og serier. I får her min anbefaling på et bud i hver kategori.

Månedens film er ”The High-
waymen”. Den er bygget op om
virkelig hændelser, og handler om
det berygtede forbryderpar Bonnie
& Clyde, som rejste rundt og lavet
bankrøverier i 30érnes USA. I filmen
følger vi de to Texas Rangers, der
jagtede forbryderparret. Her bliver
vi taget med på en roadtrip gen-
nem et fattigt og lovløst Amerika.
De to erfarne rangers er ikke læn-
gere i topform, men de er modige
og risikovillige. Bonnie og Clyde
oplever vi ikke på tæt hold, men
de ses i glimt. Udover et eminent
cast og en fængslende historie, er
filmen vært for fremragende filmfo-
tografiskarbejde med smukke scener
fra det amerikanske landskab.

Se den på Netflix.

Månedens serie er ”The Left-
overs”, som er en overnaturlig og
mystisk fortælling om hvordan 2%
(ca. 140 millioner) af jordens be-
folkning pludselig forsvinder ud af
det blå. Serien følger de resterende
98%, som er blevet på jorden. Hvad
skete der med de forsvundne? Hvad
sker der, med os der blev? Gen-
nem serien følger vi den lokale bet-
jent Kevin Garvey Junior. Han er
holdepunktet i byen Mapleton nær
New York, der præges af kulten
”The Guilty Remnant”, hvor Garveys
tidligere kone er medlem. Der er
lavet tre sæsoner, så det er bare med
at gå i gang.

Stream den på HBO.

Månedens podcast er "Hva’ så?!"

af komikeren Christian Fuhlendorff.
Som titlen indikerer, er rammerne
for podcasten meget afslappende. I
hvert afsnit går Fuhlendorff en tur
med en kendt person, som kan være
alle lige fra Hilda Heick til Anders
Matthesen. Her snakkes der ikke fra
et manus eller fastsatte spørgsmål,
men gæsten kan snakke frit fra lev-
eren. Snakken går vidt omkring på
gåturene.

Lyt til den på Spotify og Podimo.

Har du en god ide til, hvad vi skal
se, streame og lytte til næste måned,
er du velkommen til at komme med
forslag til podcasts, film eller se-
rier. Vores mail: tidende@nybro.dk,
eller vores Facebook: https: // www.
facebook. com/ Nybrotidende/

Side 6
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Rabarbercrumble

Det er blevet sommer! På trods af corona og ek-
samener, så er det jo dejligt. Noget som vi her på
Nybrotidende virkelig elsker ved sommer er al den
lækre mad fra haven, vi pludselig kan spise. Nogle
dyrker kartofler og gulerødder, mens andre kan
begrave sig i bjerge af forskellige bær, men netop
denne redaktør har en mor, der har rigtig, rigtig
mange rabarber i haven. Det blev der nydt godt af,
da jeg fik 5 kg rabarber med hjem, lagde 2,5 kg i
fryseren, gav nogle væk og brugte resten til at lave
en rabarbercrumble til køkkenet. Her er opskriften,
den er dejlig simpel.

Nem rabarbercrumble
Denne rabarbercrumble er blevet
lavet mange gange igennem årene i
mit barndomshjem. Hvis man føler
sig lidt ekstra kan man nemt tilføje
nogle nødder eller andet lækkert
til rabarberne, men her giver vi
kun en lille grundopskrift. Crumblen
kan spises med flødeskum, vaniljeis,
creme fraiche, noget mascarpone
rørt med vaniljesukker eller helt
alene, det kan man selv bestemme.
Jeg plejer at spise det med noget
creme fraiche.

Crumblen var vellidt på
køkkenet, hvor den blev serveret
for de andre beboere. Om det var
fordi, det var kage, eller om det var
fordi, crumblen faktisk var god, skal
ikke kunne siges.

(Der er ikke mange, der kender
til den, men der findes den her fan-
tastiske tyske video på Youtube om
Rabarber Barbara og hendes rabar-
bertærter. Prøv at se den på tysk
eller her på dansk.)

Ingredienser

• 700 g rabarber

• 100 g sukker

• 1 tsk vaniljesukker

• 100 g smør

• 50 g sukker

• 50 g kokosmel eller havregryn

• 200 g hvedemel

Fremgangsmåde

1. Forvarm en ovn på 200◦C.

2. Skær rabarberne ud i passende
stykker, omkring 1 cm x 1 cm.

3. Læg rabarberne i en skål og
hæld 100 g sukker og vanil-
jesukker ud over. Bland det
godt og lad rabarberne stå
mens du laver dejen. Rabar-
berne, vi brugte var ret sure,
så hvis du har søde rabarber,
kan du prøve at starte med

halvdelen af sukkeret og så
smage dig frem. I dette step
kan man også hælde lidt bal-
samico sammen med rabarber-
sukker blandingen for en lidt
speciel smag.

4. For at lave dejen til crumblen,
skal smør, sukker, kokosmel
eller havregryn og mel smul-
dres sammen til en sammen-
hængende dej. Hvis du vil, kan
du også tilføje vaniljesukker
eller citronskal til dejen.

5. Fordel rabarberne i et fad og
fordel dejen udover.

6. Sæt faddet i ovnen ved 200◦C
i 20-30 minutter eller til dejen
er brunet let på toppen og er
blevet sprød.

7. Server gerne mens den stadig
er varm med noget creme
fraiche, flødeskum eller vanil-
jeis til.

Har du en opskrift, du vil dele med kollegiet?
Send den til os på

https://www.facebook.com/Nybrotidende/,
så kan den komme med i næste udgave
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Ting at lave på Sjælland

Det er juni! Anden fase af genåbningen af vores
dejlige land er i fuld gang, og d. 11. får vi endnu
mere åbning. Undertegnede har - som vi kan
forestille os, vi alle har - glædet sig enormt meget
til, at vi kunne komme ud og lave ting igen. Der-
for har jeg her under lukningen samlet en liste
over ting, jeg gerne vil lave med mine venner,
når vi endelig kan igen. Siden de fleste rejse- og
festivalplaner (RIP Roskilde 2020) nok er blevet
aflyst, tænkte jeg, at det kunne være fint at dele

den liste. Nu er jeg kun en enkelt ung kvinde, så det er selvfølgelig ikke nødvendigvis alle
ting på listen, alle har lyst til. Hvis du kan bruge bare en af mine ideer, så er jeg glad.

1. Først og fremmest, lad os
starte ved det mest åbenlyse og
tætteste forslag: En tur i kano på
Mølleåen. Vi på kollegiet er selføl-
gelig så heldige at have en kano-
og kayakklub, som jeg kan forestille
mig kommer til at have rigtig travlt
over sommerferien. Derudover har
vi bare lige nede af vejen en fin
kanoudlejning, vi også kan gøre
brug af. Tag eventuelt en madpakke
med og sæt jer et sted på bredden af
søen og nyd vejret med nogle øl og
noget lækkert mad.

2. Der er selvfølgelig også nogle
forlystelsesparker, vi kan tage i. Hvis
man selv har eller kender en, der har
et Tivolikort, kan jeg forestille mig,
at der allerede er planer om at tage
ind i haven. Tivoli selv siger, der er
mindst crowded om mandagen. Hvis
man ikke har lyst til at skulle betale
for at komme ind, er der selvfølgelig
også Bakken, hvor man frit kan gå
rundt mellem forlystelserne og få sig
nogle churros med softice uden at
skulle betale for indgang.

3. Nu hvor vi er ved Bakken, må vi
selvfølgelig også nævne Dyrehaven.
Her er mange muligheder for en fin
gåtur rundt i haven, måske en tur
hen til Eremitageslottet. Man kan
også, hvis man vil, betale for en time
på hesteryg. Her kan man med en
guide ride rundt i haven. Afhængigt
af, hvor du vælger at leje heste fra
kan du få det for 200 til 400 kr per
person. Der er både mulighed for at
leje ponyer og islandske heste (og
hvis man ved lidt om heste, ved man
også hvad forskellen er).

4. Efter denne lukkelse af hele lan-
det er der også flere museer af
forskellig art, der sikkert ville synes
godt om nogle gæster igen. Dette in-
debærer helt sikkert Københavns Zo-
ologiske Have på Frederiksberg og
Den Blå Planet i Kastrup, det begge
to har været nødt til at bede offent-
ligheden om hjælp til at klare sig
igennem Coronatiden. Hjælp dem
og dyrene ved at aflægge et besøg
i juni eller juli. Hvis du ikke kan
vente, har de begge to lavet indsam-
linger for at kunne holde sig oven-
vande i denne pressede tid. Her er
linket til Den Blå Planet og her er
linket til Zoologisk Have.

5. Andre museer er selvfølgelig
også en god destination for en
dagsudflugt. Tag en tur på Na-
tionalmuseet og forsøg at tyd,
hvad der står på runestenene. Eller
tag til Statens Museum for Kunst
og nyd de mange faste og skif-
tende kunstudstillinger. Her i Lyn-
gby/Sorgenfri har vi selvfølgelig
også Frilandsmuseet. Det er bare en
lille bustur med 191, og så kan man
blive sendt tilbage i tiden til en lille
dansk landsby. Snak med medarbe-
jderne, der gør museet til en lille tid-
slomme. På Statens Naturhistoriske
Museum får de fint besøg i juni
af Tristan Otto, der er et 66 mil-
lioner år gammelt, 4 meter højt,
12 meter langt Tyrannosaurus rex-
skellet. Dette er bare nogle af de
spændende museer, vi har lige her
i Storkøbenhavn, der er selvfølgelig
mange flere!

6. Sidste år åbnede Skovtårnet i

Rønnede ikke så langt fra Næstved.
Tårnet er 45 meter højt og rager
over trætoppene i en af Gisselfeld
Klosters skove. Efter man har gået
de 650 meter op ad rampen kan
man nyde en 360 graders udsigt
over skoven. Udover den fantastiske
udsigt kan man også gøre brug af
den klatrepark, der ligger på ve-
jen derhen. Både Skovtårnet og kla-
treparken er en del af Camp Adven-
ture, der er kåret som et af verdens
100 bedste steder at besøge af Time
Magazine i 2019. I bil er et en tur på
omkring 50 minutter, og en tur op i
Skovtårnet koster 150 kr.

7. Til sidst er der alle de mindre
ting, vi kan tage os til. Biograferne
åbner snart igen, og der er en lang
række film, vi gerne vil se selv. Lit-
tle Women, Mulan og King’s Man
er bare tre af dem, så vi glæder
afsindigt meget til, at vi igen kan
sidde i det mørke lokale med spænd-
ing i maven. Derudover har Det
Kongelige Teater lige offentlig gjort
deres planer for sæson 2020/2021,
hvor skuespil, baletter og operaer er
blevet offentliggjorte. Fire af dato-
erne i det næste år har eventet, der
hedder Ung i Operaen, hvor man
som person under 30 kan komme
i Operaen og se nogle udvalgte
forestillinger til 170 kr. Det vil sige,
du kan få lov at sidde i parket for
kun 170 kr.

Vi håber nogle af disse ideer
falder i din interesse! Ellers er du
velkommen til at skrive til os, hvad
du vil lave i løbet af sommerferien!
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https://denblaaplanet.dk/stoet-dyrene/
https://denblaaplanet.dk/stoet-dyrene/
https://www.zoo.dk/hjaelp-os-med-at-passe-paa-dyrene/
https://www.zoo.dk/hjaelp-os-med-at-passe-paa-dyrene/
https://www.campadventure.dk/skovtaarnet/
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Beboerrådsmødeindkaldelse
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Vigtige datoer

• 5. juni: Fars dag

• 5. juni: Grundlovsdag

• 15. juni: Valdemarsdag

• 15. juni: Genforeningsdagen

• 21. juni: Sommersolhverv (Længeste dag på året)

• 23. juni: Sankt Hans Aften

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: Find 5 Fejl

Frodes ven Freddy er meget forvirret - han faldt i søvn i varmen, og da han vågnede, var der 5 ting, der var
anderledes. Hjælp ham med at finde dem!

Facit:Påvenstrebillede:Freddyshøjrepupileranderledes.Blomstenmanglerenden.Dermangleretsømpålågen.Dererforsvundetetæble.Dererenskymere.
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