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SPOOPY SEASON
Det er oktober. Det vil sige, at det er tid til

græskar, skeletter, brystkræftopmærksomhed og Den
Store Bagedyst. Udover disse grunde, har en af redak-
tørerne fødselsdag i oktober, så vi er selvfølgelig rigtig
spændte.

I denne omgang har vi lavet et NybroTidende, hvor
vi snakker om brystkræft i anledning af Lyserød Lørdag
d. 3. oktober. Det kan du læse på side 7. Dorte forsøger
at hjælpe en studerende på side 5, og vi introducerer
endnu en kat på side 6.

I anledning af den førnævnte fødselsdag, har vi bragt

opskriften på en af yndlingskagerne at servere ved en
speciel lejlighed på side 8. Den kage kunne nemt parres
med en kop kaffe, som vi skriver om på side 3. Hvis du
ikke har mod på at skulle kreere en kage og lækker kop
kaffe selv, kan du også tage på en af de mange cafeer, vi
foreslår på side 9.

Til sidst er der selvfølgelig referat af septembers be-
boerrådsmøde og en dagsorden for beboerrådsmødet i
oktober. Det starter på side 11.

Vi håber I har en god oktober, og Mr. Skeltal er med
jer! Doot doot!

Nyt fra beboerrådet

A) Forslag om ændring af orden-
sreglement mht. nattero v. Lisa C-
1

Det blev stemt:

Nattero fra Kl. 22 i hverdage
(søndag-torsdag) stemmer for: 11

I weekenden: Fuld smadder til
kl. 24 inde som ude, derefter lukkes
skydedøre, (lyd trækkes ind): stem-
mer for: 7, imod: 2, blankt: 2

NB: Før regelændringen træder i
kraft skal et forslag først forelægges
bestyrelsen, derefter vedtages til be-
boermøde og efterfølgende til be-
boerrådsmøde.

BEBOER– og BEBOERRÅDSMØDE:
07/10 2020 kl. 19.00 i GH-kælderen.
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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? 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 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



NYBROTIDENDE OKTOBER 2020

Månedens nørderi: Kaffe

De fleste kender kaffen for dens mørke farve, bitre
smag og - måske mest af alt - dens opkvikkende
effekt. Men det er færre, der ved, hvordan kaffe
bliver lavet og, hvordan forskellige bryggemetoder
kan påvirke smagen. I anledning af international
kaffens dag d. 10. oktober tager NybroTidende dig
med ind i kaffens verden, så du kan blive lidt klogere
på det sorte guld.

Morgenkaffe, formiddagskaffe,
eftermiddagskaffe og aftenkaffe plus
alt det imellem. Os danskere drikker i
gennemsnit 4 kopper kaffe om dagen,
hvilket gør danskerne til den fjerde mest
kaffedrikkende befolkning i verden, kun
overhalet af Sverige, Finland og Island.
Men hvad er det egentlig, der gør kaffe
så populært?
Legenden fortæller, at kaffen for første
gang blev opdaget af en hyrde, der
opdagede, at hans geder opførte sig un-
derligt og hoppede rundt efter, at de
havde spist nogle små røde bær. Hyr-
den samlede derfor nogle af bærrene
og følte sig straks opkvikket. Imponeret
over effekten tog han derfor bærrene
med til det lokale kloster, hvor munkene
anså dem som djævlens værk og der-
for smed dem ind i ilden. Som bærrene
brændte, lagde munkene mærke til en
dejlig duft, der bredte sig i rummet.
De samlede derfor de brændte stumper
op, maste dem og opløste dem i vand,
og sådan blev den første kop kaffe sk-
abt. Men som alle andre legender, er
det netop bare en sådan. De tidligste
beviser på kaffedrikning er daterede til
midten af 1400-tallet i Yemen, og kaffen
er dermed - sammenlignet med øl og
brød - en relativt ny opdagelse.

Som legenden også fortalte, kommer
kaffebønne fra et bær. Faktisk er bønnen
slet ikke en bønne men en kerne, der er
inde i bærret. Både bønnen og kernen
er meget rige på koffein, da koffeinen
fungerer som en slags gift, der beskyt-
ter planten fra at blive spist (selvom
den tilgang lidt fejlede da mennesker
fik øjnene op for dette). Andre planter
som fx kakao- og teplanter benytter
også koffein som en form for beskyt-
telse mod at blive spist. Koffein er i
dag det mest udbredte psykoaktive stof

i verden, hovedsaligt på grund af dets
opkvikkende effekt. Mens man er vå-
gen, producerer kroppen adenosin, der
er et lille molekyle, der kan sætte sig
på en særlig receptor i hjernen kaldet
A1. Når adenosin har bundet sig til
A1, fremmer det følelsen af træthed og
muskelafslapning. Når vi sover, bliver
adenosinen nedbrudt af kroppen, og
A1-receptorne er derfor mere frie efter
fx en lur. Strukturen af koffein ligner
meget den af adenosin, og koffeinen
kan derfor konkurrere med adenosinen
om at binde til A1-receptorne, hvorfor
mindre adenosin er bundet til A1, når
man har koffein i blodet. Hvis man til
gengæld drikker meget kaffe, vil krop-
pen lave flere A1-receptorer, hvilket gør,
at adenosinen alligevel kan binde sig.
For at overkomme dette, bliver man
altså nødt til at drikke mere kaffe for at
få den samme opkvikkende effekt. For
meget koffein kan føre til dårlig mave,
hovedpine, højt blodtryk og meget an-
det, da det jo egentlig er en form for gift.

Nu er vi jo virkelig vilde med kaffe
i Danmark - faktisk så vilde, at vi har et
af de bedste kafferisterier i hele verden
- nemlig Coffee Collective. Her koster
en pose bønner på 250 gram mellem
95 og 223 kr alt efter hvilken bønne,
det er. Det lyder dyrt, men det er in-
genting i forhold til kopi luwak-kaffe
koster op til 1500 kr for 250 gram. Kopi
luwak-kaffe bliver lavet ved at et lille dyr
kaldet en palmeruller spiser kaffebær-
rene. Deres tarmsystem nedbryder så
kødet fra bærrene, men kernerne (altså
kaffebønnerne) kommer hele ud. Mens
bønnerne var igennem tarmene, blev de
fermenteret, hvorfra de får deres karak-
teristiske smag. Palmerullens afføring
bliver derefter samlet op, bønnerne pil-
let fra og renset, hvorefter de bliver ris-

tet. Denne process gør bønnerne til de
dyreste i verden.

Når man har at gøre med kaffe
i denne kvalitet, laver man ikke bare
kaffen i en almindelig Moccamaster-
maskine. At få de helt rigtige smagsnu-
ancer frem er nemlig en videnskab i
sig selv, som skal tilpasses de forskellige
bønner og, fint bønnerne er kværnet og
bryggemetoden. Med meget dyre bønner
kan man at lave en såkaldt pour-over
kaffe, som er en fancy form for filter-
kaffe. Der findes mange forskellige for-
mer for pour-over, men nogle af de mest
kendte er Hario V60, Chemex og Kalita
wave. Til en V60 bruger man omkring
15 g kværnede bønner, der lige inden
brygningen er kværnet til en mellem-
fin størrelse (på størrelse med en lille
sukkerkrystal). Inden man hælder kaffen
ned i filteret, skal der dog hældes ko-
gende vand ud over filteret for at fjerne
papir-smagen. Vandet hældes så fra, og
den friskkværnede kaffe hældes ned i
filteret. Kanden sættes så på en særligt
præcis vægt, der hurtigt justerer og går
ned til mindst 1 decimal. Man starter så
med at hælde 50 gram 94 ◦C varmt vand
ud over kaffepulveret, så det hele er
dækket, og så lade det stå i 30 sekunder,
så kaffen får lov til at blomstre. Dette
gøres for at fjerne CO2 fra kaffen, så
den ikke får en så sur smag. Efter de 30
sekunder, hældes yderligere 100 gram
vand ud over kaffen i små cirkler, så al
kaffen bliver dækket og ekstraheringen
dermed bliver mere jævn. Lad dette løbe
igennem i 60 sekunder og hæld så 50
gram vand mere i på samme måde. Vent
30 sekunder og hæld så 50 gram mere
i, også i små cirkler. Når dette er løbet
igennem, burde der være gået præcis 3
minutter, og din kaffe er klar. Den smag,
man får ud af kaffen kan justeres ved at
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ændre en smule på proceduren eller ved
at bruge en anden bryggemetode.

I en helt anden boldgade har vi
espressoen, der er ristet lidt længere og
ved en lidt højere temperatur for at få
en mere fyldig og mindre syrlig smag.
Det er altså ikke nødvendigvis særlige
bønner, men mere ristemetoden, der
afgør, om en bønne er egnet til at lave
espresso. For at lave espresso, skal bøn-
nerne kværnes meget fint, hvorefter de
kommes i et lille filter. Til et enkels shot
bruges 6-8 gram kaffe. Filteret sættes
i en holder, hvorigennem der kan løbe
varmt vand. Ved at kaffen er så fin-
tkværnet, bliver der skabt et stort tryk,
når vandet trykkes ud i kaffen, og det
er herfra bryggemetoden har fået sig
navn. Det store tryk samt ristemetoden

gør også, at CO2 bliver presset med
ud i kaffen, og dette giver den karak-
teristiske ’crema’, der er en form for
skum, der ligger på overfladen af en
espresso. Når man laver fx latte eller
cappuchino, skummer man yderligere
mælken, så der bliver lavet in såkaldt
’microfoam’, som egentlig bare er en
masse små bobler, der er jævnt fordelt
ud over hele mælken, så den bliver helt
tyktflydende. Når denne bliver blandet
med cremaen fra espressoen, er det, at
man kan lave latte-art, som giver de
karakteristiske mønstre på overfladen af
kaffen. For at få den bedste kaffedrik,
bør mælken, man hælder i, skal helst
ikke være varmere end 65-70 ◦C, da
den ved højere temperaturer bliver ned-
brudt, og mister sin søde smag, der i

stedet bliver erstattet med en mere sur
smag - selv når den er kølet af igen.

Vi håber, at denne artikel har gjort
jer klogere på, hvad det egentlig er,
vores højt elskede drik egentlig er
og dens mange muligheder. Da en af
redaktørerne her er en kæmpe kaf-
fenørd (kaffesnob?), kunne vi have fort-
sat i evigheder, men lad os stoppe,
mens legen er god. Hvis der er læsere,
der ikke har fået nok kaffeviden, er
de mere en velkomne til at skrive
til tidende@nybro.dk eller på face-
book.com/nybrotidende med forslag til,
hvad de gerne vil læse mere om. Har
man andre forslag til Månedens Nørderi,
er man ligeledes velkommen til at skrive
ind.

Ekstra meme-plads

Side 4



NYBROTIDENDE OKTOBER 2020

Dortes Dumme Klumme

Kære Dorte,
Kære Dorte Jeg ville virkelig gerne
prøve nogle af de gode opskrifter fra
NybroTidende af på mine studiekam-
merater for at imponere dem, men vi
er blevet sendt hjem fra uni, så jeg
kommer ikke til at se dem foreløbig.
Hvad skal jeg gøre?
Mvh. Vægten

Kære Vægt,
Da jeg var ung, gik vi 30 km i skole
gennem 2 meter sne, men med den
curling-kultur vi har i dag, kan en
lille virus lukke hele landet. Hvis
du spørger mig (og det gjorde du
jo), ville jeg ikke lade en så ubety-
delig lille ting stoppe mig fra at få
venner. Jeg synes altså bare, at du
skal bage på livet løs og så uanmeldt

møde op hos dine studiekammer-
ater - det ville vel nærmest være en
ekstra bonus med en lille corona-
forskrækkelse, i forbindelse med
det her halloween-halløjsa (hvad er
det også for noget amerikaniseret
stads? Da jeg var ung, slog vi kat-
ten af tønden, og så brugte man
katten i tønden til at fange mus.
Men fred nu være med det) - meget
temarigtigt. Men hvis du alligevel
gerne vil overholde retningslinjerne,
kan du alternativt bage kagen og
så spise den selv, mens du holder
et såkaldt Zoom-møde med dine
studiekammerater. På den måde kan
de se, at du har tænkt på dem ved
at bage kage, men du får hele kagen
selv - vind vind! Og nu kalder du
jo dig selv for vægten, hvilket tyder

på, at dette er noget, du går op i,
men hvis du gør brug af den sidste
løsning, ville jeg holde mig fra den
det næste stykke tid.

Kærlig hilsen Dorte.

Nyt fra Nybrogård Pizzaria & Burger
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Hoomans of Nybrogård: Katten

Basse

Mød Basse, der er en af de nyere beboer på kol-
legiet. Han flyttede ind på kollegiet i juni og har
brugt tiden siden på at finde sig til rette samt
spise alt hvad han kommer i kontakt med (lig-
egyldigt om det er spiseligt eller ej). Han elsker
udendørslivet, og så er han en rigtig kælepotte,
der gerne snart vil have nogle venner.

I anledning af hans 1 års fødsels-
dag i september, har NybroTidende
snakket med katten Basse, der nor-
malt er at finde rundt omkring L-
lejlighederne. Jeg kom til kollegiet
for 3 måneder siden og elsker det her,
selvom kosten er lidt sparsom. Mine
nye hoomans giver mig kaloriefattig
mad og i meget restriktive portioner,
og undskylder det med at "ellers bliver
jeg tyk". Pff. Fat-shaming er stadig en
ting i 2020, folkens. Jeg blev født i
et hus med 30 andre katte, og vores
ejer kunne ikke holde styr på os, så
jeg kom på et internat i januar, hvor
jeg også fik nye ejere. De boede i en
lejlighed inde i København, og selvom
lejligheden var flot, var den ikke helt
stor nok til mig - jeg ville nemlig
gerne have græs mellem tæerne. Deru-
dover gav de mig heller ikke nok mad,
syntes jeg, så jeg miavede (eller dvs.
jeg har udviklet en helt særlig teknik,
hvor jeg ikke så meget miaver som
bare skriger for mine lungers fulde
kraft) hele tiden og holdt mine ejere
oppe hver nat i flere måneder. De fik
til sidst nok og indleverede mig der-
for på et internat, hvor mine igen nye
ejere fandt mig i juni. Det er dejligt,
for de nye ejere er nemme at hundse
rundt med, og så har de en stor grøn
græsplæne, hvor jeg kan løbe rundt
og fange både krager og egern (godt
nok har jeg ikke fanget nogle endnu,
men øvelse gør vel mester). Det første
stykke tid blev jeg lukket ud i sele,

men det var ikke noget for mig, så
efter et stykke tid, gav mine hoomans
op på det og lukkede mig bare ud frit.
Nu spæner jeg rundt, og jeg har endda
lært at klatre i træer, men det der
med at komme ned igen er ikke altid
lige let. Når jeg så ikke er ude, syn-
ger (eller skriger) jeg for mad ret ofte.
Og hvis ikke jeg får kattemad, hop-
per jeg da bare op på køkkenbordet
og spiser hvad der nu er der. Forleden
havde mine hoomans ladet en pakke
rugbrød stå på køkkenbordet - fri buf-
fet for mig. Godt nok var det pakket
ind i plastik, men det stopper ikke
mig! Næ - jeg spiser da også bare plas-
tikken! Det samme med rå kylling -
lidt plastik har aldrig stoppet mig!
Og så er der jo altid plads til lidt af-
tensmad efter 50g rugbrød + plastik.
Når jeg er mæt og træt kan jeg godt
lide at lægge mig i mine ejeres skød
og sove. Her kan jeg blive liggende i
flere timer. Det er især fedt, hvis de
prøver at arbejde - på den måde af-
bryder jeg deres arbejde, hvilket gør,
at jeg måske snart får mad - og hvis
ikke, får jeg da i hver fald nus. Hvis
mine ejere ikke lige er frie til at give
mig mad eller nus, fordi de er i bad.
Personligt har jeg har altid undret
mig over, hvorfor mennesker spilder
så meget vand på at gå i bad, når
de bare kan vaske sig, som jeg gør...),
men det er nu meget sjovt at joine
- vandstrålen minder faktisk lidt om
en mus, selvom shampoo ikke smager

specielt godt.
En anden ting, der er virkelig fed

ved at bo på kollegie er alle de an-
dre katte, aka. mulige legekammer-
ater. Jeg har altid sagt: "en fremmed
er bare en ven, du ikke har mødt
endnu", men de andre katte på kol-
legiet virker ikke helt som om, at de
er enige. Måske skal jeg bare tage
en pose kylling, der ligger og tør op
på køkkenbordet og slæbe med ud til
de andre, så kan vi blive venner. Jeg
er sikker på, at katten Lakrids ville
sætte stor pris på min gæstfrihed og,
at vi ville blive de bedste venner! Kol-
legielivet er bare det bedste, selvom
jeg ikke altid kan finde tilbage til lej-
ligheden, når først jeg er gået for langt
væk.

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

Side 6

facebook.com/Nybrotidende


NYBROTIDENDE OKTOBER 2020

Støt brysterne

D. 3. oktober er det Lyserød Lørdag, og mange efter vel
efterhånden vant til, at der i oktober bliver sat ekstra
fokus på brystkræft - både i indsamling af penge, men
også fokus på at informere om sygdommen, der årligt
rammer 1 ud af 9 danske kvinder. I denne måned har
vi på NybroTidende valgt at sætte lidt fokus på at støtte
brysterne.

Hvad er brystkræft?
Brystkræft (eller mammacancer)

er, som navnet beskriver, kræft i
brystet. Kort sagt, så opstår kræft
ved, at celler i vævet begynder at
vokse for hurtigt og samle sig til
klumper. Der er forskellige veje for
en celle, hvorpå den kan blive til en
kræftcelle, og det er en proces, der
tager lang tid. Normale celler har
en livscyklus, hvori de udfører deres
opgave, formerer sig og derefter dør.
Hvis der opstår en mutation, der
forårsager en fejl i cellecyklussen, er
der systemer, der sørger for at rette
op på det - enten ved at reparere
DNAet eller ved at få cellen til at
begå selvmord. En artikel fra jour-
nalen Cell beskriver det, der kaldes
The Hallmarks of Cancer1. En kræft-
celle opstår, når det ikke har været
muligt at stoppe cellen med fejl nok
gange til, at den opfylder alle de
’hallmarks’, der nævnes i artiklen.
Nogle af disse evner er for eksem-
pel at kunne undgå at skulle begå
selvmord og cellen ikke lytter til
kroppens signaler om at stoppe med
at gro. Læs eventuelt om de andre
Wikipedia.

Det, at en celle har fået en mu-
tation, der bidrager til et af de her
’hallmarks’ betyder selvfølgelig ikke,
at man nu har kræft. Det kalder
man forstadier til kræft. Kræften op-
står, når en allerede muteret celle
muterer yderligere til at få flere
evner til at kunne vokse hurtigt og
ukontrolleret. Læs mere om dettte
på Kræftens Bekæmpelses hjemme-
side. Brystkræft opstår, når denne
proces sker i brystvævet.

Nogle folk er født med en muta-

tion, der gør, at de allerede er tæt-
tere på at udvikle kræft en folk uden
mutationen. For brystkræft kaldes
det at være BRCA1 eller BRCA2 pos-
itiv. Hvis man har en mistanke om
at have disse mutationer i fami-
lien, kan man blive testet, men kun
hvis man opfylder et af en liste af
kriterier. Disse inkluderer, at man
som kvinde har fået brystkræft før
40-års alderen, at man som mand
har fået brystkræft, eller man er en
kvinde med dobbeltsidig brystkræft.
Hvis BRCA1 eller 2 er kendt i fam-
ilien, kan man selvfølgelig også få
genetisk rådgivning. Læs mere her.

Hvad kan jeg gøre for at passe på mig
selv?

Det bedste man som kvinde kan
gøre for at passe på sig selv med
hensyn til brystkræft er, at være op-
mærksom på ændringer i sine brys-
ter. Ofte er der ikke andre symp-
tomer på brystkræft end en knude i
brystet, og når man mærker på sit
eget bryst, kan man oftest mærke
nogle små knuder, som oftest bare
er mælkekirtler. Netop på grund af
mælkekirtlerne, kan det være svært
for en læge at vurdere om der er en
kræftknude eller ej, og derfor skal
man som kvinde helst kende sine
egne bryster rigtig godt. Det anbe-
fales, at man undersøger sine brys-
ter på samme tidspunkt af måneden
lige efter menstruationen er slut. For
en video om, hvordan du kan under-
søge dine bryster, kan du kigge på
Patienthåndbogen.

Jeg har fundet en knude i mit bryst.
Hvad nu?

Nu skal du kontakte din læge og
få deres vurdering om du skal have

en yderligere undersøgelse eller ej.
Disse undersøgelser består ofte af
en mammografi og en ultralydscan-
ning. Nogle gange skal man også
igennem en MR-scanning. Hvis un-
dersøgelserne viser, at der kan være
en kræftknude, skal der tages en
vævsprøve. Det kan gøres med en
nål, men nogle gange skal der en op-
eration til.

Ved en mammografi presses
brystet fladt mellem to plader, og
et røngenbillede bliver taget. Der
tages to billeder af hvert bryst,
og derefter vil radiologer vurdere
billederne. Du kan se en video her.
Hvis man er under 30, så har man
for meget kirtelvæv i brysterne, og
en ultralydundersøgelse bliver ud-
ført i stedet. Hvis man er over 30,
kan de begge to blive udført. MR-
scanning bliver udført, hvis fundene
ved mammografien og ultralydscan-
ningen er uafklarede og til yngre
kvinder med BRCA1 eller BRCA2
mutationer.

Hvad kan jeg gøre for at støtte brys-
terne?

Der er mange ting! Først og
fremmest kan du bidrage til indsam-
lingerne. Dette kan gøres over Mo-
bilePay og SMS, men du kan også
starte din egen online indsamling.

Man kan også kigge på deres
hjemmeside efter de mange forskel-
lige produkter, du kan købe. Der er
de klassiske armbånd, som altid kan
købes i september og oktober i flere
butikker, T-shirts, halskæder og en
mulepose i år. Andre år har der også
været sengetøj og andre produkter,
man kunne købe for at støtte med
penge.

1Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011;144(5):646-674.
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Mad og drikke

Denne måneds opskrift bringes i anledning af en
redaktørs fødselsdag, fordi det nok er den kage, der
bliver serveret ved den fejring. Hver gang denne
kage er blevet serveret, har det været et hit, og
selvom den er tung har hver gæst fået i hvert fald
et lille ekstra stykke. Vi håber, I vil prøve den!

Brownie-Cheesecake med
hindbærfyld
Denne dejlige smagsbombe er fra
Hummingbird Bakerys første bog,
og er blevet lavet til mange fejringer
i denne redaktørs familie, hvor den
er et hit hver gang. Så hvis du har
noget at fejre i løbet af efterårsfe-
rien, kan vi varmt anbefale at lave
kagen!
Ingredienser

Brownie

• 200 g mørk chokolade

• 200 g usaltet smør

• 250 g flormelis

• 3 æg

• 100 g hvedemel

Cheesecakefyld

• 400 g flødeost

• 150 g flormelis

• 1/2 tsk vaniljeekstrakt

• 2 æg

Hindbærfyld

• 3 dl piskefløde

• 100 g flormelis

• 150 g hindbær

Fremgangsmåde

1. Hvis hindbærene er fra frost,
skal de koges i 1-2 minutter
dagen før. Læg dem derefter
i køleskabet indtil de skal
bruges.

2. Varm ovnen på 170 grader.

3. Brownie: Kom chokolade i en
varmefast skål over en gryde
simrende vand - lad ikke bun-
den af skålen røre vandet. Lad
det smelte jævnt. Kom smør og
sukker i en skål og pisk, til det
er godt indarbejdet.

4. Tilsæt æggene et ad gangen,
og pisk, til alt er godt blandet.

5. Rør gradvist melet i, rør godt
hver gang. Skru op til høj
hastighed, og rør lidt længere,
til dejen er jævn.

6. Hæld langsomt den smeltede
chokolade i, og bland det
grundigt. Hæld dejen i den
klargjorte form, og glat med
en palet kniv.

7. Cheesecakefyld: Kom
flødeost, sukker og vaniljeek-

strakt i en skål, og pisk det
jævnt og tykt for lav hastighed.

8. Tilsæt under piskning et æg
ad gangen. Pisk indtil dejen er
meget jævn og cremet.

9. Hastigheden kan øges lidt
mod slutningen, så blandingen
bliver lidt lettere og luftigere,
men sørg for ikke at røre for
længe, da osten kan skille.
Smør den oven på brownien.

10. Bag kagen i 30-40 minutter
eller til den er fast at røre ved
og letgylden i kanten. Midten
skal stadig være bleg.

11. Lad kagen afkøle helt, dæk
derefter til, og sæt på køl i 2
timer eller gerne natten over.

12. Hindbærfyld: Kom fløde,
sukker og hindbær i en skål
og pisk til det er fast, men ikke
stift.

13. Smør hindbærfyldet oven
på den bagte og nedkølede
brownie. Pynt gerne med
friske hindbær.

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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Caféer i Lyngby-området

Lyngby er ikke kendt for at være et område med
en masse hyggelige caféer, man kan sætte sig på
for at læse. Nu har NybroTidendes redaktører
efterhånden boet på kollegiet i mange år, og de
har derfor lært flere af de mindre steder at kende,
som de i anledning af kaffens dag gerne vil dele
med jer. Så er du træt af at sidde der hjemme
med selvstudie, vil du støtte lokale forretninger i
en svær tid, eller har du bare brug for et koffein-
fiks, er denne artikel lige noget for dig.

De fleste kender til den Espres-
sohouse, der ligger i Lyngby Hov-
edgade. Her er plads nok til, at
man kan sætte sig med sin computer
og arbejde, og en kaffe, der godt
kan drikkes men som ikke skiller
sig ud fra de 219 andre caféer i
samme kæde, der er at finde i Nor-
den. Vil man have en mere person-
lig oplevelse, kan NybroTidende an-
befale Zætteberg Kaffe & Vin, der
ligger på Gasværksvej 12 lige bag
Lyngby Storcenter. Her bliver der
kælet for detaljerne, og ud over
kaffen, kan man vælge mellem 30
forskellige slags vin, der er udvalgt
specifikt af ejeren. Er du tidligt
oppe, kan du også købe morgenmad
her, men ellers tilbyder caféen bl.a.
lækre paninier, hjemmebagte boller
og rugbrødsmadder. Caféen er lidt
til den dyre ende, men hyggen og
kvaliteten gør op for det.
Zætteberg Kaffe & Vin har åbent
Mandag, tirsdag og onsdag: 10.00
til 18.00 samt torsdag, fredag og
lørdag: 10:00 til 22:00.

Et andet sted, hvor man både

kan få vin og kaffe er Café Mirum,
der ligger i det gamle antikvariat på
Jernbanevej 3B. Her kommer bøn-
nerne friskristede ind fra Det Lille
Kafferisteri i Hundested en gang
om ugen. Derudover byder caféens
menu også på både morgenmad,
frokost og kage i selskab af en
masse bøger - stedet fungerer nem-
lig stadig som antikvariat. Stedet er
også vært for flere forskellige be-
givenheder, lige fra strikkecafé til
jazzaften eller vin- og ostesmagning,
og stedet oser af hygge. Café mirum
har åbent mandag til fredag 9.00-
17.00 og lørdag: 9.00-16.00.

Har du brug for en formid-
dag med vennerne eller kæresten,
byder The Roots på Ulrikkenborg
Plads 1 lige bag ved stationen på en
stor, lækker brunch til kun 89 kr -
en yderst SU-venlig pris. Brunchen
inkluderer både en vaffel, bacon,
brød og æg samt meget andet, og
man er sikker på at gå mæt der-
fra. Hvis man kommer senere på da-
gen, kan man også få frokost eller
tidlig aftensmad her. Stedet er dog

meget småt, så det er ikke ideelt som
studiecafé.

Er du mere til socialt ansvarlig
mad og kaffe, kan Social Foodies an-
befales. Det er ikke noget specielt
stort sted, men de tilbyder lækker
hjemmelavet is og chokolade lavet
på bønner, der bl.a. er producerede
af sydafrikanske bønder som en
del af et socialt iværksætteri. Kaf-
fen er ydermere produceret af virk-
somheden NGUVU, der støtter kvin-
delige kaffebønder. Fra NybroTiden-
des side kan vi varmt anbefale en
lun chufa-bolle med smør. Chufa er
en knoldrod, der ligner en nød, og
så er den vildt sund med masser af
kostfibre, vitaminer og antioxidan-
ter. Social Foodies har åbent fra 09-
19 mandag-torsdag, 09-20 fredag,
10-20 lørdag og 10-19 søndag.
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Leder du efter et sted med en god
udsigt, kan vi anbefale caféen på
Sophienholm. Den ligger blot 1 km
fra kollegiet, og man kan drikke sin
kaffe med udsigt over Bagsværd sø.
Caféen her er måske ikke oplagt til
at læse, men hvis man har brug for
et lille pusterum fra læsningen, er
dette et godt bud. Caféen har lukket
mandag men eller åbent fra 11-
17 tirsdag, onsdag og fredag-søndag

samt 11-20 om torsdagen.

Sidst men ikke mindst er en
café i Bagsværd, som NybroTidendes
redaktører først har fået kendskab
til inden for de sidste par måneder.
Caféen hedder Café Vaerd og ligger
på Bagsværd Hovedgade 131. Her
kan man få en helt fin kaffe samt
kager og brød. Caféen er ikke enorm
men stor nok til, at du kan tillade

dig at tage computeren frem og ar-
bejde - og selvom caféen måske lig-
ger i den modsatte retning i forhold
til DTU, tager det kun 9 minutter
at komme der hen på cykel fra kol-
legiet. Hvis du ikke er i humør til
at arbejde, har caféen også brætspil,
man kan låne, så du kan snildt tage
dine køkkenkammerater med! Café
Vaerd har åbent mandag-fredag fra
9-17 og lørdag-søndag fra 10-17.

Vil du være redaktør på NybroTidende?

Er du vild med memes, puns og dårlige (gode?) jokes generelt, og kan du lide at dele ud af din erfaring som
kollegiebeboer, er et job som redaktør på NybroTidende måske noget for dig. Hvis du er interesseret, kan du skrive til

os på tidende@nybro.dk.
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Beboerrådsmødereferat

1) Fremmødte Beboerråd-
srepræsentanter: Victor E-33, Asb-
jørn K-55, Kasper MOS lejligheder,
Emma ST-lige S-24, Kimberly AB
ulige, CD ulige c 27 Kasper, Anna ST
ulige, Marie CD lige , Lise NO- ulige,
Kasper PR lige, Mads EF-lige

2) Valg af ordstyrer og sprog: Ord-
styrer; Mads, Sprog; Dansk

3) Antal stemmeberettigede: 11

4) Godkendelse af referat fra sid-
ste beboerrådsmøde: Godkendt

5) Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

6) Økonomi: Netkonto: 464.426 kr.
Forenings konto: 54.703 kr.

7) Øvrige meddelelser:

8) Evt. gennemgang af referat fra
sidste bestyrelsesmøde eller dag-
sorden før det næste:

9) Indkommende punkter:

A) Forslag om ændring af orden-
sreglement mht. nattero v. Lisa C-
1 Til AFSTEMNING OG DISKUSSION

Jeg vil gerne foreslå at ordensre-
glementet ændres således at det klart
fremgår hvornår der skal være nat-
tero på kollegiet især fredag-lørdag
men også resten af ugedagene. År-
sagen til denne forespørgsel skyldes
en dårlig historik med bestemte
køkkener på kollegiet, nu udløst af et
varsel om en fest på E-ulige der først
forventes afsluttet kl. 05 lørdag d. 22
august.

Mit forslag til hvornår der skal
være ro på kollegiet er således:

Fre-Lør: 24:00 (må meget gerne
debateres), ønsker blot en “deadline”
for fester.

Resten af ugen: 22:00 (som flere
skilte på gangene også indikerer).

Der gøres opmærksom på at det
især i sommerhalvåret kan være nød-
vendigt at sove med åbne vinduer
grundet for varmt indeklima, og at
det ikke er uhørt at folk skal ar-
bejde i weekenderne eller har ek-
samen i weekenden (DTU gør det
hvert år). Generelt for kollegiefester
gælder at folk har været rigtig dårlige
til at holde skydedørene til køkken-
erne lukkede, og lydene bliver kastet

rundt i kollegiets gårde, hvorfor fester
tydeligt kan høres på lang afstand.

Målet med dette forslag er ikke at
forhindre fester på kollegiet, men at
gøre det muligt at holde fester på kol-
legiet med respekt for de øvrige kolle-
gianeres nattesøvn.

Det blev stemt:
Nattero fra Kl. 22 i hverdage

(søndag-torsdag) stemmer for: 11
I weekenden: Fuld smadder til

kl. 24 inde som ude, derefter lukkes
skydedøre, (lyd trækkes ind): stem-
mer for: 7, imod: 2, blankt: 2

NB: Før regelændringen træder i
kraft skal et forslag først forelægges
bestyrelsen, derefter vedtages til be-
boermøde og efterfølgende til be-
boerrådsmøde.

B) Filmklubben v. Ida B-57
Til AFSTEMNING
Filmklubben vil gerne anmode om

yderligere 7.800 kr. til et nyt låsesys-
tem, som vil gøre det muligt for Kol-
legiets beboere at indmelde sig i filmk-
lubben og selv få adgang. Udgiften var
ikke med i de oprindelige 30.000 kr.
eftersom vi var i den tro at Miele sys-
temet kunne genaktiveres. Tilbuddet
er indhentet af Lars Kaj og er vedlagt
som bilag.

Det blev stemt: Stemmer for: 9,
Stemmer blankt: 2

Det blev nævnt: at Filmklubben
Pt. Har tre nøgler til rummet og
ønsker man at booke eller bruge
rummet er man velkommen til at
tage kontakt, Filmklubben har både
en mail og en FB-side.

Det blev spurgt: om der er lås på
udstyret og det nævnes at alt sikres
bedst muligt.

10) Indmeldelse og udmeldelse af
nye medlemmer.

Asma M51 meldes ind for LM-
ulige

Joseph H1 meldes ind for H og L
lejlighederne

Sedric E-23 overtager posten for
EF-ulige for Victor E33

Emilie L38 meldes ind for LM-
ulige

Ann Kathrine L24 meldes ind
som suppleant for LM-Lige

Andreas D-12 meldes ind for
CDG-Lejlighederne

11) Evt.
Vores nuværende Bestyrelsesmedlem

og Beboerrådsformand Mads
E31 fraflytter Kollegiet og der-
for søges en ny formand samt
et nyt bestyrelsesmedlem. Om
posterne(Citeret fra FB-opslaget):

”Kære alle,
Som nævnt til beboerrådsmødet

i går fraflytter jeg kollegiet. Der
skal derfor findes en ny for-
mand for beboerrådet samt et nyt
bestyrelsesmedlem. Er det noget
som kan have interesse kan i kon-
takte mig for mere information. Du
skal have lyst til at bruge noget tid
på at gøre livet på kollegiet bedre.
Du får dog også meget tilbage for
den tid du bruger. Fx; nye bekendt-
skaber på kollegiet, erfaring med
administration og ledelse, noget at
skrive på CV’et og vigtigst af alt så
bliver man gode venner med Lars-
Kaj Det var bare nogle af de ting
man får ud af det.

Begge poster bliver forhåbentligt
besat til ekstraordinært beboermøde
d. 7/10. Så mød op hvis du gerne vil
stille op.”

Kældercafeen informerer at de
har fået en ny bestyrelse, på syv
medlemmer, hvorNina A22 er den
nye formand.

Yderligere informerer de at der
i år er 30 års jubilæum i oktober,
og at de er i gang med at se på
mulighederne for at holde en større
fest/begivenhed. Men med Covid-
19, vil de først se, hvordan tingene
udvikler sig og de kan være nød-
saget til at udskyde begivenheden til
næste år, men mere information vil
følge, så snart noget mere konkret
vides, så hold høje med FB-siden.

12) Ny mødedato: Onsdag d.
07.10.2020 (Hvor der også afholdes
ekstraordinært beboermøde, dog
ikke muligt at indsende punkter til
beboermødet, da dette kun drejer
sig om to special punkter. Alle an-
dre punkter, som ikke kan tages op
på beboerrådsmødet må vente til
beboermødet i december.)
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Evt. afbud for beboerråd-
srepræsentanterskal ske på Beboer-

rådets FB-side. Meld afbud, senest
dagen før mødet finder sted.
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Beboerrådsmødeindkaldelse

1) Fremmødte Beboerråd-
srepræsentanter:

2) Valg af ordstyrer og sprog:

3) Antal stemmeberettigede:

4) Godkendelse af referat fra sid-
ste beboerrådsmøde:

5) Godkendelse af dagsorden:

6) Økonomi:

7) Øvrige meddelelser:

8) Evt. gennemgang af referat fra
sidste bestyrelsesmøde eller dag-
sorden før det næste:

9) Indkommende punkter:

10) Indmeldelse og udmeldelse af

nye medlemmer.

11) Evt.

12) Ny mødedato: Evt. afbud for
beboerrådsrepræsentanter skal
ske på Beboerrådets FB-side Meld
afbud, senest dagen før mødet finder
sted.
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Vigtige datoer

• 1. oktober: International kaffens dag

• 3. oktober: Lyserød dag

• 3. oktober: Premiere på Den Store Bagedyst!!!

• 10. oktober: International dag for mental sund-
hed

• 19. oktober: Skolernes efterårsferie begynder

• 25. oktober: Svigermors dag

• 27. oktober: Vores ene redaktørs fødselsdag

• 31. oktober: Halloween!

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 katten

Basse vil meget gerne have en ven, men Lakrids gider ikke lege med ham. Nu er der en anden kat, der gemmer sig
blandt uglerne. Hjælp basse med at finde katten, så han kan få en ny ven.
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