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Chokoladetemperering, juleaktiviteter og den store julekalenderguide
December byder som sædvanligt på jul og ek-

samenslæsning for de fleste beboere på Nybrogård, som
dog på flere måder bliver påvirket af Corona.
Derfor har vi denne udgave af NybroTidende en guide
til juleaktiviteter der kan laves på enten værelset eller
køkkenet, og som også kan bruges som overspringshan-
dlinger fra eksamenslæsning, se side 7. Derudover har
vi en stor guide til chokolade på side 3; for hvordan får
man den eftertragtede skinnede overflade? og så der er
også en opskrift på fyldte chokolader på side 8.
Hvis du hellere vil bruge tiden på at se julekalender,
så frygt ej! Vi har selvfølgelig også lavet det helt store

overblik over hvilke julekalendere der bliver sendt i år.
Guiden (som du finder på side 9) dækker både de serier
der bliver vist på TV og nogle anbefalinger til serier på
Netflix, til de af jer der gerne vil se noget der ikke er på
dansk.
Vi har også taget en snak med Duncan, som er en inter-
national studenrende fra England, på side 6 kan du læse
om hans oplevelser som studerende i Danmark og hans
råd til andre internationale studerende.
Til sidst er der en guide til at flette julehjerter på bagsi-
den af månedens udgave, så find glanspapiret (eller
hvadend du har) frem og begynd at flette!

Nyt fra beboerrådet
Flere stemmer til Lejlighederne v. Lisa
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION
"Flere af os fra lejlighederne er blevet
opmærksomme på at vores stemme til
beboerrådsmøderne er mindre værd end

stemmerne fra kollegiets gange. Det bør
laves om da det jo ellers ikke er demokrati.
Hver gang (=26 beboere) har én stemme.
Der er 68 lejligheder på kollegiet, svarende
til ca. dobbelt så mange beboere (=136).
Lige nu er lejlighederne kun tildelt tre

stemmer, dvs. for hver stemme er der
45,3 beboere. Hvis det skal være rimeligt,
bør lejlighederne derfor tildeles et an-
tal stemmer der er ækvivalent med kol-
legiets gange, hvilket derfor må være
136/26=5,23 stemmer.

BEBOER– og BEBOERRÅDSMØDE:
D. 5. november kl. 19.00 i GH-kælderen.
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Den Personlige Side

Bestyrelsen Administration Klubber
Kasserer Kano- og kajakklubben Havegruppen

Frederik, N29 Kasper Hansen, P16 Rune, S02 Lea, L06
Halfdan, S21 kasserer@nybro.dk
Beboerrådet Sekretær Kunstklub Bryggerklub
Formand: Emma, S24 Josephine, B56 Louis, E31 Mathias, J17

sekretaer.nybrogaard@gmail.com Brættet Motionsrum
AB-ulige: Kimberly, A15 Oliver, L29; Sebastian, H54 Lukas, G35

Revisorer
AB-lige: Mangler Cykelværkstedet Filmklub

Tobias, T59; Lasse, S23 Ida, B57
CD-ulige: Casper, C27 NybroTidende

Louise Almer, L11 Nybro Kagefestival FC Nybro
CD-lige: Marie, D60 Helena Utzon, L13 Er det dig? Er det dig?

Patrick Aagaard, S37
EF-ulige: Victor, E33 Musikrum FC Nybro Chicks

tidende@nybro.dk Andreas, M02 Er det dig?
EF-lige: Cédric„ E-23

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: Asma, M51 E-mail: klage@nybro.dk Peter Jon Cykelværksted

Tlf.: 61 91 97 92 LM-kælder
Tlf.: 21 48 54 55 Patricia

LM-lige Ann-Katrine, L38 Tlf.: 61 71 93 10
Netværkskontor Klapstole

NO-ulige: Lise, O-59 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: Anna, S15 Cafe og spil aften tirsdag 19:00-22:00
Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00

ST-lige: Emma, S24 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00
miljo@nybro.dk (annonceres seperat).

Formand: Bertil, O4
Lejligheder: Næstformand: Kasper, P16

D Andreas, D-12 Medlem: Clara, K55
Sekretær: Agnes, O4

H og M Joseph, H1 Beboerrådsrepræsentant: Er det dig?
Suppleant Mads Suppleant: Emma, R64
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: Chokolade

Hvad er julen uden chokolade? – hvad er noget som
helst uden chokolade egentlig? På NybroTidende er
vi helt vilde med chokolade, og i julens ånd vil vi
selvfølgelig inkludere lidt nørderi om den drilske in-
grediens, som så mange bagedystdeltagere har grædt
over gennem årene.
Læs med for at lære om bl.a. hvad det er, der giver
tempereret chokolade den flotte, skinnende overflade
og det velkendte knæk samt, hvad du kan gøre for
selv at lykkes med at temperere chokolade.

Chokolade bliver lavet af kakao, som
i sin tur bliver lavet af en bønnelignende
kerne. Men ligesom med kaffe, er bøn-
nen slet ikke en bønne men en del af den
frugt, som vokser på kakaotræet. Kakao-
planten trives bedst i et varmt klima med
høj luftfugtighed, hvorfor ca. 70 % af
al kakao dyrkes i de fire vestafrikanske
lande Elfenbenskysten, Ghana, Nigeria
og Cameroon, der alle ligger omkring
ækvator.

Frugterne på kakaotræet indeholder
et sødt, hvidt frugtkød, der omgiver
mellem 20 og 30 frø, og da træerne
blomstrer og bærer frugt året rundt,
stopper produktionen aldrig. Omkring
90 % af al kakao bliver produceret på
små gårde med 2-5 hektar (20.000-
50.000 m2) jord. Når frugterne er
plukkede, skæres de op, og frøene pilles
ud. Herefter bliver de fermenteret og
tørret og derefter renset, inden de kan
pakkes og sælges. Arbejdet er fysisk
meget hårdt, og selvom der er frugter
året rundt, tager det et træ et helt år
at producere nok bønner til at man kan
lave 500 g kakao.

For at få chokolade, skal bønnerne
processeres. Dette sker ved at man
knuser bønnerne og fjerner skallerne.
Derefter bliver bønnerne ristet og malet.
Det produkt, man får ud af dette kaldes
kakaolikør og kan bruges til at produc-
ere chokolade. Alternativt kan kakao-
likøren processeres yderligere, så den
bliver adskilt i kakaosmør og kakaopul-
ver.

Netop kakaosmør er en meget vigtig
ingrediens i chokolade, da denne kan
danne forskellige krystalstrukturer. Hver
krystalstruktur har forskellig smeltetem-
peratur, og det er der tempererin-
gen (altså opvarmning og nedkøling af
chokoladen til forskellige temperaturer)
kommer ind i billedet.

Der er egentlig 6 forskellige krystal-
former (I - VI), men da type VI som reget
kun bliver dannet, hvis chokolade har
ligget længe, har den ingen betydning
ift. temperering. Krystalform I er den
mest ustabile, hvilket betyder, at hvis det
er denne form, der er blevet dannet, vil
chokoladen være blød og smuldre samt
hverken skinne eller give det velkendte
knæk. Smeltetemperaturen for form I
er 17 ◦C, hvorfor chokoladen også hur-
tigere vil smelte, hvis krystallerne er
denne struktur. Man undgår altså denne
form ved at varme chokoladen mere op,
inden man støber. Type II er en smule
mere stabil end type I, men den er stadig
så ustabil, at chokoladen vil være blød
og smuldre, hvis krystallerne er i denne
form. Smeltetemperaturen for type II er
omkring 21 ◦C. Type III giver igen mere
stabilitet. Chokolade med denne krystal-
struktur er mere fast end de to tidligere
nævnte, men den har stadig hverken
det velkendte knæk eller den skinnende
overflade. Med en smeltetemperatur på
26 ◦C, vil chokoladen også smelte for
let i forhold til hvad mange foretrækker.
Type IV minder mere om den konsistens
af chokolade, man gerne vil have; den
er fast i konsistensen og giver derfor det
ønskede knæk. Krystallerne har dog en
smeltetemperatur på 28 ◦C, og choko-
laden smelter derfor for let. Derudover

vil de store krystaller gøre det muligt for
fedt at komme ud til overfladen, hvorfor
chokolade hvor krystallerne er af type IV
ofte vil have en mat og hvidlig overflade.
Type V er den krystalform, vi er mest in-
teresserede i. Denne har en smeltetem-
peratur på 34 ◦C og chokolade med disse
krystaller har den smukke skinnende
overflade, mange elsker ved chokolade.

Når man tempererer kakaosmør vil
man derfor gerne først smelte alle
krystallerne. Dette gøres ved at varme
chokoladen op til ca. 50 ◦C. Dette
smelter også type VI, som ellers giver
en hård og uønsket konsistens. Derefter
køles chokoladen langsomt til omkring
31-32 °C, hvor der kun er type V tilbage.
Mange vælger at "seede" chokoladen for
at køle den ned. Når man seeder, tilfø-
jer man finthakket, tempereret choko-
lade, hvor der af sagens natur hov-
edsaligt er type V-krystaller i. Således
har krystallerne i den smeltede choko-
lade noget at binde sig til, og krys-
talnetværket bliver lettere dannet. På
næste side har vi prøvet at illustrere,
hvordan man undgår de forskellige krys-
taller. Temperaturerne nævn i denne ar-
tikel er gældende for mørk chokolade,
der er den mest "rene" form for choko-
lade. I mælkechokolade og hvid choko-
lade har både mælk og sukker en indfly-
delse på temperaturerne, så her vil ar-
bejdstemperaturen være lavere end for
mørk chokolade. Har du mod på at
prøve metoden af selv, kan du på side 8
finde en opskrift på lækre, fyldte jule-
chokolader.

Er der et emne, du brænder for at
vide mere om? På Skriv til os på

tidende@nybro.dk eller på
facebook.com/Nybrotidende med et
emne, så kommer det måske med i

næste nummer af avisen!

Side 3

facebook.com/Nybrotidende
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Figure 1: Krystalformer for kakaosmør

Side 4
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Dortes Dumme Klumme

Kære Dorte,
Jeg æææælsker fester og vil aller helst
holde fest hver dag. Jeg har dog desværre
erfaret, at der er nogle kedelige snegle her
på kollegiet, der ikke gider fester. Hvordan
kan jeg få overbevist de andre på kollegiet
om, at det er mega fedt med fester på
hverdagsaftener?
Hilsen festaben

Kære festabe,
Nu er det godt nok lang tid siden at
jeg har været til halbal, for at drikke
kirsebærvin og danse lancier. Jeg mødte
endda Jan til et halbal, han var rigtig
sød til at opvarte mig og sådanne fes-
ter er jo en skøn anledning til at møde

potentielle ægtefæller. Men Jan døde jo
for en del år siden, så nu til dags bruger
jeg mine weekender på at strikke, gå til
aerobics med Bente og brokke mig over
naboens børn, men det er da heller ikke
så ringe endda. Nuvel, det var jo egentlig
ikke meningen at jeg skulle beskrive de
gode gamle dage, men det er svært ikke
at gøre når nu alt er så håbløst nu til
dags.

Hvad angår dit spørgsmål tænker jeg
at du bare starter tidligt og så drikker
godt til - således ender du med at sove
kl. 18 (hvilken er en ganske fornuftig
sengetid for unge mennesker, hvis du
spørger mig - og det gør du jo). Ellers
ser jeg ingen anden løsning end at du og

dine venner må købe en ødegård. Sim-
pelthen! Selv tak for hjælpen.

Kærlig hilsen Dorte.

Nyt fra Nybrogård Pizzaria & Burger

Side 5
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Ducan: International Stud-

erende på Nybrogård

I denne udgave af NybroTidende har vi inter-
viewet Duncan, som har boet kollegiet i nogle
år. Han kom hertil fra England for at stud-
ere på Københavns Universitet og vil gerne
fortælle os om livet som international stud-
erende.

Fortæl os lidt om dig selv
Jeg er 26 år og er flyttede fra Lon-
don til Danmark for nogle år siden,
for at bo sammen med min kæreste
og starte min kandidadtgrad i bi-
ologi på Københavns Universitet.

Hvordan ser din hverdag ud?
Jeg står op, som regel lidt for sent,
tager et bad og skynder mig ud af
døren for at nå bussen. Derfra går
turen til KU hvor jeg enten arbejder
på mit kandidatspeciale eller mit
studiejob. Når jeg er færdig med mit
arbejde tager jeg hjem og så bruger
jeg enten min tid på at slappe af med
min kæreste eller på at tage dansk-
timer over Zoom. I weekenderne
tager jeg ofte ud for at drikke en øl
med mine venner eller for at prøve
en ny restaurant i København.

Har du en interessant historie fra
Danmark?
Mit første studiejob var som
en tjener i en thai take-away,
som havde Mads Mikkelsen som
stamkunde. Han var stille, men
rar og bad altid om at få ekstra
champignons i sin mad. Den mand
elsker virkelig champignoner, men
han var god til at give drikkepenge.
Mads, hvis du har brug for en runner
på din næste film er jeg til rådighed!

Har du nogen ynglingsspots i
København?

Jeg kan virkelig god lide People
Like Us på Nørrebro. Det er en ly-
serød ølbar der drives af mennesker
med autisme. Derudover har de 2 for
1 mellem 14 og 18, god øl fås ikke
billigere i København.

En af mine ynglingsrestauranter
er Barshu på Amagerbro. De sælger
god kinesisk mad, som er en man-
gelvare i en by fyldt med dårlige
kinesiske buffeter. Restauranter ser
ikke ud af meget udefra, men lad dig
ikke narre. Maden er fantastisk!

Noget jeg savner fra mit hjem-
land er fish and chips, men heldigvis
kan man få en rimeligt god ver-
sion af det i København på Hooked.
Udover fish and chips har de også
lakseburgere og poké bowls, så der
er noget for enhver smag og så må
du ikke gå glip af deres vinegar fries.

Hvis du er mere til kaffe, så vil
jeg helt klart anbefale Prolog som
ligger i Kødbyen. De serverer den
bedste kaffe i byen.

Har du nogen råd til andre inter-
nationale studerende?
Når du tager til en dansk julefrokost
skal du vide at det er en test. Der er
mange forkerte valg du kan tage i lø-
bet af en aften Hvis du bliver tilbudt
snaps, så sig nej. Det er en drik der
smager forfærdeligt og giver dig de
værste tømmermænd du nogensinde
har haft. En gang blev jeg tilbudt at
smage en ost der hedder Gamle Ole,
som lugtede ekstremt dårligt og det

lod til at der faktisk ikke var nogen
der spiste den, men at den derimod
var blevet taget med som en joke.
Derudover bør du undgå sild, jeg
ikke kan forstå at der nogen der
frivilligt spiser sild...

Et andet råd er at tage til den
asiatiske købmand, som ligger tæt
på Meny på Lyngby Hovedgade. Jeg
har ofte svært ved at finde ingre-
dienser til asiatiske retter i danske
supermarkeder, men den lille køb-
mand har altid det jeg mangler.

Er studielivet i Danmark an-
derledes end i England?

En af de største forskelle er må-
den vi bor på. I England bor alle
førsteårsstuderende bor sammen på
kollegier, hvilket giver god mulighed
for at møde nye mennesker og man
kan altid finde en fest på gan-
gen. Året flytter man så ind i stu-
denterboliger sammen med en ud-
valgt gruppe venner. Derudover er
der selvfølgelig også vores pubkul-
tur. I Danmark er i gode til at sidde
hjemme og drikke en Grøn Tuborg,
men i England plejer at vi at tage
ned på den lokale pub for at få en
øl eller to.

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 DECEMBER 2020

Juleaktiviter du kan lave i køkkenet

December betyder juletid og eksamenslæsning for
de fleste af os på Nybrogård. Weekenderne op til
jul byder normalt på julemarkeder, julefrokoster
og febrilsk eksamenslæsning, men i år er de to
første aktiviteter ikke mulige i samme omfang som
normalt. Derfor har redaktionen her på NybroTi-
dende samlet en række aktiviteter som i kan lave
på køkkenet eller værelset.

Lav julepynt
Er der noget hyggeligere end et

værelse eller køkken der er fyldt af
julepynt når man rammer decem-
ber? Hvis du tænker "NEJ DA!", så
er det en alletiders idé at lave noget
julepynt. Du kan enten gøre en dag
ud af det, sammen med dine med-
kollegianere, og pynte køkkenet op
eller bruge det som en overspring-
shandling fra eksamenslæsningen.
Flet julehjerter og julestjerner eller
lav Danmarks længste guirlande.
Det er op til dig, men lige meget
hvad ender du med at få sat gang
i julehyggen og muligvis undgået
tekstbøgerne en dag eller to.

Køb et juletræ
Savner du alle julemarkederne

med deres lys og juleudstillinger, så
er det måske en god idé at købe
et lille juletræ, som du kan pynte
med din nylavede julepynt og den
lyskæde du alligevel aldrig fik hængt
op. Herefter kan du invitere dine
venner ned på dit værelse (selvføl-
gelig kun dem du alligevel deler
køkken med) og danse rundt om dit
juletræ. Endnu en fantastisk over-
springshandling eller også bare en
hyggelig aktivitet til de mørke de-
cemberdage.

Bag julesmåkager
Hvis du (ligesom os andre)

bruger det meste af julemåne-
den/ eksamenslæsningen på at spise

småkager og andre snacks, kunne
det måske være en idé at springe
ud som mesterbager og lave dine
egne småkager. Småkager fungerer
både som en(dnu) en genial over-
springshandling og som bestikkelse
til den ven der altid har de gode
noter. Så find forklædet frem og bag
de nemme småkager som nemt kant
tilføjes chokolade eller glasur:

Nemme julesmåkager
Ingredienser:

• 250 g smør

• 350 g hvedemel

• 200 g sukker

• 1 spsk vaniljesukker

• 1 æg

Fremgangsmåde

• Sigt mel ned i en skål og
smuldr smør heri.

• Tilsæt sukker og vaniljesukker
(samt andre tilvalgte ingre-
dienser) og saml dejen med
ægget.

• Del dejen i to og tril den til to
ruller.

• Lad dejen stå i køleskabet i
mindst to timer.

• Skær dejen ud i 5 mm tykke
skiver (eller rul dejen ud og
skær sjove figurer ud) og læg
dem på en bageplade.

• Bag småkagerne ved 200
grader (traditionel ovn) i ca.
8-10 minutter

• Lad dem køle af, pynt og nyd
dine småkager

Se julekalender
Nu hvor det er december er

det selvfølgelig også tid til at se
julekalender, hvilket kan gøres til
en hyggelig tradition at se sammen
med de andre kollegianere. Hvis du
er i tvivl om hvilken du skal vælge,
så er du heldigvis i gang med at læse
den rigtige avis, for vi har lavet en
grundig guide på side 9.

Lav juledekorationer
Findes der noget bedre end at

lave en juledekoration? Svaret er
selvfølgelig nej! De kan laves både til
et kalenderlys eller en adventskrans
og så er de både nemme og billige
at lave. Først og fremmest skal du
selvfølgelig bruge noget gran, mos,
kogler eller lignende til at pynte din
dekoration, så tag en tur ud i skoven
for at samle materialer. Derefter skal
du have fat i noget ler, lys og andet
pynt, såsom små julekugler eller fig-
urer og så er du klar til at lave din
dekoration! Nyd dit flotte arbejde,
men husk ikke at efterlade den uden
opsyn. Tørret gran brænder nemt..

Side 7
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Mad og drikke

Jul og chokolade hænger unægteligt
sammen. Og da vi på NybroTidende
ææææælsker chokolade, bringer vi i
december-udgaven af avisen to forskellige
opskrifter på fyldte chokolader og en
opskrift på varm chokolade. Glæd dig!

Fyldte chokolader fyldt
med saltkaramel og nougat
med hasselnøddeknas
Fordi hvad er bedre end choko-
lade, saltkaramel og nougatknas?
Opskriften er til 64 stk.

Ingredienser

• 500 g god mørk chokolade
(gerne 70 %)

• 1 dåse sødet kondenseret
mælk

• Flagesalt

• 100 g nougat

• 30 g hasselnødder

• 10 g sukker

Fremgangsmåde

1. Pil papiret af dåsen med den
kondenserede mælk og stil den
i en lille gryde med vand.

2. Kom låg på gryden og bring
vandet i kog og lad så hele
molevitten småkoge i 3 timer,
hvor du løbende tjekker, at der
stadig er vand i gryden - løber
den tør, risikerer du nemlig, at
dåsen eksploderer.

3. Efter de tre timer er gået,
kan du forsigtigt tage dåsen
ud af det varme vand og
lade den køle en smule af.
Når den er til at røre ved,
kan dåsen åbnes. Vil man
have almindelig karamel, er

denne allerede klar, og vil man
hellere have saltkaramel, man
man nu tilsætte saltflager efter
smag.

4. Smelt sukkeret på en pande og
lad det karamellisere.

5. Tag karamellem af varmen og
tilsæt hasselnødder.

6. Lad de karamelliserede hassel-
nødder køle af i ét lag - fx på
et stykke bagepapir.

7. Hak de nu afkølede hasselnød-
der med en brødkniv for at
undgå det fineste støv.

8. Smelt nougat over et vandbad
og tilsæt så hakkede hassel-
nødder.

9. Temperer noget mørk choko-
lade og hæld det ud i en
chokoladeform og lad det
størkne.

10. Fyld formen op med karamel
eller nougatmasse (det er dog
vigtigt, at begge dele er kølet
helt af), så der stadig er et par
millimeter til overfladen.

11. Hæld chokolade over toppen
på formen, så der bliver lukket
helt af ind til karamelfyldet.

12. Lad chokoladen størkne ved
stuetemperatur og stil den
derefter i køleskab i ca. 30
min, da den trækker sig sam-
men, når den bliver kold og

dermed bliver lettere at få ud
af formen.

Krydret varm chokolade
Denne varme chokolade bringer
med sine varme krydderier andre
varme chokolader til skamme! Den
skal prøves! Opskriften er til en
enkelt kop.

Ingredienser

• 1 kop mælk

• 60 g mørk chokolade (kan evt.
udskiftes med mælkechoko-
lade for en mindre tung drik)

• 1 knsp. kanel

• 1 knsp. instant kaffe

• 1 knsp. cayennepeber

• 1 knsp. salt

Fremgangsmåde

1. Opvarm mælken i en gryde
eller kasserolle over lav varme
og stadig omrøring.

2. Hak chokoladen eller bræk
den i små stykker og kom den
samt krydderier og salt i gry-
den med mælken.

3. Rør stadigt rundt i chokoladen
indtil det begynder at koge.

4. Nu er chokoladen klar til
servering. Vi anbefaler at nyde
den med en klat flødeskum på
toppen - Mums!

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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Julefilm og -serier

Corona sætter lidt en stopper for mange af de juleaktiviteter,
man plejer at kunne lave i december, men frygt ej - NybroTi-
dende har undersøgt, hvilke julekalendre, der er i fjernsynet
i år samt fundet en helt masse julefilm, man kan se - en-
ten alene eller med sine køkkenvenner - så grib jeres tæpper,
varme chokolade og julehumør og gør jer klar til en måned
med en masse julehygge foran fjerneren.

Udvalget af julekalendre kan
godt være lidt overvældende, så her
kommer en liste over de julekalen-
dre, der bliver sendt på de danske
tv-kanaler.

DR1: Julefeber
DR har gennem årene produceret
mange forskellige julekalendre, og
2020 er ingen undtagelse. Julefeber
handler om den 13-årige Bjørn, der
bor med sin far og søster på amager.
Da faderen ikke kan få økonomien
til at hænge sammen, ender familien
med at måtte skjule sig på loftet af
Det Kongelige Teater, hvor faderen
arbejder. Bjørn opdager, at han beg-
ynder at danse ukontrolleret hver
gang, han hører musik, og han må
derfor bruge december på at finde
ud af, hvorfor. Julekalenderen tager
også emner op som at ikke føle, at
man passer ind og er ifølge kvinden
bag idéen til serien, Natasha Arthy,
en hyldest til alle dem der larmer,
stikker ud - dem der er "mærke-
lige". Julekalenderen bliver sendt kl.
19.30.

TV2: Juleønsket
Julekalenderen på TV2 er i år
Juleønsket, som for første gang blev
sendt i 2015. Julekalenderen han-
dler om Julie, hvis forældre begge
skal arbejde og hvis søster skal holde
jul med sin far. Julie ønsker derfor,
at hele familien kan holde jul sam-
men. Engle-aspiranten Rafi bliver
sendt ned for at opfylde hendes
ønske, men samtidigt som at Rafi
ankommer, kommer der også en dæ-
mon, der vil dræbe engle. Serien
var med over en million seere per
afsnit i 2015 blandt de mest pop-
ulære julekalendre, og den er også

bl.a. blevet nomineret til en Robert
for ’Årets korte TV-serie’. Afsnittene
begynder kl. 20.

TV2: Pyrus - Alletiders jul
Denne klassiske julekalender be-
høver vist ikke meget introduktion,
men føler du for at gense nisserne
i Rigsarkivet, kan du se med fra kl.
16.

TV2: Gretes jul
Har du ikke tid til at se et afsnit
hver dag, eller har du bare behov
for ekstra underholdning, kan du se
med om mandagen kl. 20.30. Serien
i fire afsnit omhandler Grete (spillet
af Peter Frödin) og, hvordan hun
prøver at hjælpe andre mennesker.

DR2: Jul med Trines mor
Mange kender nok Trines mor, den
altid skuffede og grænseoverskri-
dende stemme af Bodil Jørgensen,
fra Rytteriet. Serien, der er i fire af-
snit og kan ses på DR2 søndage kl.
21.00, omhandler, hvordan Trines
mor planlægger julen, men da Trine
bliver fyret fra sit arbejde, tager hun
ikke længere telefonen.

DR Ramasjang: Ramajetternes Jul
Børnene har deres helt egen
julekalender, der sendes kl. 7 om
morgenen. Her er julemandens com-
puter, der indeholder adressen på
alle verdens børn, blevet stjålet. Ra-
majetterne skal derfor finde com-
puteren, så Julemanden kan dele
gaver ud de rigtige steder.

TV2 Charlie: The Julekalender
Denne gamle, højt elskede klas-
siker fra 1991 omhandler de tre
nisser Fritz, Hansi og Gynter, der
er blevet sendt til Danmark for at

finde nøglen til en særlig spilledåse.
Nosseren Benny, der hader nisser,
har dog fået færten af nisserne og
er derfor flyttet ind hos et kartof-
felavlerpar i nærheden. Kalenderen
kan ses fra kl. 20.30 hver dag i de-
cember. Selvom nisserne taler dan-
glish, skulle vi hilse og sige, at det er
svært at forklare engelske medkolle-
gianere, hvad der foregår.

Netflix: Home for Christmas
Denne norske serie i 6 afsnit kan
varmt anbefales. I modsætning til
de masseproducerede, halvdårlige,
pladderromantiske julefilm, der
hvert år bliver bliver pumpet ud
i uanede mængder, viser Home for
Christmas, at julen handler om mere
end at finde den eneste ene men
mere om næstekærlighed og familie.
Serien kan også snildt ses med de
på køkkenet, der ikke taler dansk.
Talen er på norsk, men der er under-
tekster. NybroTidendes redaktører
har faktisk selv fået den anbefalet
af både mexicanske og schweiziske
venner, der ikke kan dansk.

Netflix: Operaton Christmas Drop
Den hårdtarbejdende Erica bliver
sendt fra Washington DC til den
lille stillehavsø Guam, for at kon-
trollere, om de offentlige midler, der
bliver givet til basen, bliver brugt
ordentligt. Hun lærer dog hurtigt,
hvordan de udsendte bruger deres
fritid og jul på at flyve ud med
fiskenet, skolebøger, konserves mm.
til over 40 små øer, der ellers ikke
har adgang til noget af dette, og hun
falder da også for den kaptajn, der
har ansvar for missionen og for at
vise hende rundt på øen. Filmen er
baseret på en mission, der er blevet
udført siden 1951.
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Referat - Beboerrådsmøde – Torsdag d. 05. november 2020

1. Fremmødte Beboerrådsrepræsentanter:
Frederik ST-ulige, Emma ST-lige (repræsentant og beboerrådsformand), Kimberly AB-ulige, Asbjørn JK-ulige,
Asma LM-ulige, Andreas CDG-lejlighederne, Cédric EF-ulige, Joseph HL-lejlighederne, Kasper PR-lige, Kasper
MOS-lejlighederne, Ann-Katrine LM-lige, Halfdan (bestyrelsesmedlem)

2. Valg af ordstyrer og sprog: Emma, dansk

3. Antal stemmeberettigede: 12

4. Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde: Godkendt

5. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

6. Økonomi: NYK foreningens konto: 56.000 kr. Netgruppens konto: 446.000 kr. Kassereren informerer, at der
har været Indkøb fra Net gruppen i anledningen af test af nyt udstyr på ST-ulige.

7. Øvrige meddelelser:

8. Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste:

9. Indkommende punkter:

(a) Ændring af Lejlighedernes Repræsentation i Beboerrådet v. Joseph, H&L-Lejligheder
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION
Formålet med denne forslag er at gøre repræsentation for lejlighederne lige med repræsentation for gangerne.
Som det står nu, hver gangerepræsentant har 26 konstituerende, og hver lejlighedsrepræsentant har mellem
40 og 56. Det betyder, at en der boer på lejlighed, har væsentlig mindre repræsentation i beboerrådet. Derfor,
skal lejlighederne have 5 repræsentanter, i stedet for deres nuværende tre. Den følgende fordeling giver fair
repræsentation per mand, men også tager højde for blokkenes geografiske nærhed:
C Lejl. (8) og G Lejl. (8): 16 lejligheder, 32 mennesker
D Lejl. (12): 12 lejligheder, 24 mennesker
H Lejl. (6) og M Lejl. (6): 12 lejligheder, 24 mennesker
L Lejl. (14): 14 lejligheder, 28 mennesker
O Lejl. (6) og S Lejl. (8): 14 lejligheder, 28 mennesker

68 lejligheder, med 136 mennesker, og 5 repræsentanter. Mennesker per repræsentant er minimum 24,
maksimum 32, og gennemsnit 27. Det informeres: at der er taget kontakt til alle lejlighederne, og at det
ikke har været muligt at få repræsentanter for alle de nye lejlighedssammensætninger endnu. Det blev
stemt: stemmer for: 9, forslaget er hermed vedtaget.

(b) Kameraovervågning på parkeringspladser og cykelskure v. Lisa C-1
Til AFSTEMNING OG DISKUSSION
"Efter hærværk på både min og min overbos bil i løbet af forrige weekend (samt kendskab til flere andre!),
og gentagne cykeltyverier fra kollegiets (aflåste) cykelskure, vil jeg foreslå at der opsættes videoovervågning
på samtlige af kollegiets parkeringspladser og i samtlige cykelskure.
Formålet er primært forebyggelse af fremtidige tyverier og hærværk.
Jeg kender ikke selv til reglementet og har pt. ikke selv overskud til at tage teten på dette forslag, så jeg
håber der er en anden der vil gribe bolden. Umiddelbart vil jeg dog mene at det er muligt, da jeg ikke mener
det krænker privatlivets fred anderledes end den videoovervågning der i forvejen findes i vaskeriet.
Punktet frafalder, da Lisa ikke deltog i mødet.
Det informeres dog af Lars kaj og Kasper, som har undersøgt mulighederne for videoovervågning, at
eventuelle kameraer ikke må pege ud mod offentlige områder. De må altså ikke pege ud mod vejen og
busstoppestedet, men det er muligt at finde kamera placeringer, som ikke peger ud mod de offentlige
områder. Der henvises f.eks. til Ahmeds videoovervågning.

(c) Nyt Wifi-udstyr v. netgruppen
TIL AFSTEMNING OG DISKUSSION
Netgruppen har (Endelig) fået nyt Wifi udstyr op og køre. Det er lige nu i gang med at blive testet på ST
blokken da den ansvarlige i netgruppen bor der og derfor nemt kan høre feedback. Planen er nu at finde
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ud af, hvor mange access points (Wifi-enheder) der skal bruges til hver blok af køkkener. Når de tests er
færdige, vil resten af enhederne blive indkøbt og disse vil blive sat op ved alle køkkener. Med det nye udstyr
vil Wifi’et ikke længere genstarte fra tid til anden, og signalet vil blive langt bedre.
Vi har yderligere diskuteret håndteringen af Wifi på gangene. Det optimale setup vil være 1 access point pr
4 værelser. Samlet er det 7 enheder pr gang x 2 etager x 9 blokke = 126 enheder. Med en ca. stykpris på
900,-, nødvendigt ekstraudstyr for ca. 20.000,- samt elektrikerarbejdskraft til 20.000,- bliver dette arbejde
estimeret til ca. 153.400,-. Til sammenligning, så vil alle køkkenerne kunne ordnes for estimeret 20.000,-.
For at netgruppen kan sikre at der opleves betydeligt bedre signal på værelserne, kræves det dog at personer
med egne routere enten slukker helt eller skruer kraftigt ned på disses signalstyrke, for at formindske sig-
nalstøj og sammenfald. Dette forekommer os relativt usandsynligt at gennemføre. Diskussionen foreligger
derfor hvorvidt dette er en god idé at investere i. Netgruppen foreslår et alternativ hvor det nuværende Wifi
bibeholdes, men der ikke lægges kræfter/penge i at opgradere dette. Dermed vil det anbefales til alle (nye)
beboere at anskaffe sig deres egne wifi løsninger til værelset, eller benytte sig af kabelforbindelse."
Det informeres at fælles WiFi længe er blevet efterspurgt på køkkenerne. Setuppet i ST blokken, som
består af 6 access points (5 på gangen og 1 på køkkenet, viser at alle værelser har god forbindelse, også
på køkkenet og problemer med tab af WiFi forbindelsen er heller ikke mere et problem.
Det estimeres at omkostningerne for installation af det nye Wifi setup vil være 38.000kr. for køkken-
erne, 70.000 kr. for gangene og i alt ca. 97.000 kr. Prisen er en beregnet uden at have indhentet evt.
tilbud. Derudover vil prisen for Netgruppen og en elektrikeres arbejde være ca. 15.000kr. Lejlighederne
vil ikke være en del af denne opgradering.
AB-ulige informer at de anvender Chromecasts på værelserne. De ønsker derfor WiFi på køkkenerne,
men ser intet behov for en opgradering på gangen.
Det spørges ind til muligheden for at etablere WiFi i klubberne, hvor det informeres at det er muligt
og vil koste omtrent 1000kr. pr. klub. Det efterspørges spcielt til Filmklubben. Hvis pengene ikke
bruges til denne opgradering, hvad bruges de så til? Det informeres at de bruges til vedligeholdelse
af switches, fiberledninger og implementering 1000/1000 Mbit/s forbindelser til værelserne, hvilket vil
koste omtrent 160,000kr. Der henvises til vigtigheden i at have en buffer selvom der er mange penge
på kontoen, da udstyret har sin pris. Det blev stemt: om at implementere nyt WiFi på gangene og
køkkenerne. 11 stemte for og forslaget er hermed vedtaget.

10. Indmeldelse og udmeldelse af nye medlemmer.
Grundet ændringerne i lejlighedernes repræsentation er følgende ændringer lavet:
Joseph Dean meldes ind for HM-lejlighederne.
Mads meldes ind som suppleant for HM-lejlighederne.
Kasper (tidligere MOS) meldes ind for OS-lejlighederne.
Andreas meldes ind for D lejlighederne.

11. Evt.
Der spørges ind til, hvorfor vi stadig betaler for TV og IT-ydelser, selvom TV-signalet er fjernet hos lejlighed-
erne (og værelserne.) Det informeres, at dette er et lovpligtigt bidrag, som alle skal betale, da køkkenerne
fortsat gør brug af TV-signalet.
Det spørges indtil til den tidligere funktion på Mieles hjemmeside, som viste oversigten over alle maskiner,
deres tid og om de er i brug. Netgruppen vil tage kontakt til Miele og forhåbentligt få løst problemet.
Det informeres at de nye vedtægter vil være gældende fra i dagens dato. De vil være tilgængelige på
hjemmesiden, hvor det er den enkelte beboers ansvar at læse dem, de nye vedtægter omfatter Netgrup-
pen, NybroTidende, Beboerrådet, samt alle Kollegiets beboere.
Yderligere informeres det, at Reglementet også snarest vil blive opdateret, hvor der stemmes om æn-
dringerne til et kommende Beboerrådsmøde.
Hjemmeside status:
Joseph og Frederik informer, at de er i gang med en total ombygning af hjemmesiden, og idéen er at den
vil fungere i mere end bare de næste 10 år, da den ikke længere vil være afhængige af andre systemer,
hvilket kræver meget tid, men der arbejdes på sagen. Det informeres at der er implementeret rengøring i
GH-kælderen.
Printeren i GH-kælderen:
Halfdan fortæller, at han er i gang med at hente tilbud fra Power. Lars Kaj har modtaget et tilbud fra kanon
på 16,000 kr. for en printer. Han nævner også at KAB kan udleje en printer, som vil koste 2,500 kr. om året.
Udgifterne til den nye printer, på falder driftkontoen.
Det informeres at der i fremtiden vil være mere tilsyn i net-gruppens projekter.

Side 11



NYBROTIDENDE DECEMBER 2020

Det fortælles at max 12 personer har anvendt linket til NybroTidendes seneste udgave, fra nybrogårds
hjemmeside. Der kommer en spørgeundersøgelse på Facebook om, hvor mange der læser NybroTidende.
NybroTidende koster 70.000kr. årligt i form af arbejdstimer. Hvor det som nævnt på tidligere møder igen
foreslås at implementere NybroTidende under den nye Hjemmeside.
Yderligere informeres det, at der, grundet de nye vedtægter vil blive lavet nye kontrakter med alle ansatte.

12. Mandag den 07. December 2020, foreløbigt online, alt efter, hvordan situationen udvikler sig.
Evt. afbud for beboerrådsrepræsentanter skal ske på Beboerrådets FB-side, https://www.facebook.
com/groups/2304772163167668 , →Meld afbud, senest to dage inden mødet finder sted.
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Beboerrådsmødeindkaldelse

Dagsorden - Beboerrådsmøde –Mandag d. 07. December 2020 via Zoom kl. 19:00

Dagsorden - Beboerrådsmøde –Torsdag d. 05. November 2020 i GH-kælderen kl. 19:00

1. Fremmødte Beboerrådsrepræsentanter:

2. Valg af ordstyrer og sprog:

3. Antal stemmeberettigede: Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde:

4. Godkendelse af dagsorden:

5. Økonomi

6. Øvrige meddelelser:

7. Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste:

8. Indkommende punkter:

A) Oversættelse af "Vedtægter for Kollegianerforeningen NYK" og "Forretningsorden for beboerrådet ved
Nybrogård Kollegiet" som lønnet projekt. V. Emma Anna Hansen S-24

Til AFSTEMNING OG DISKUSSION For at få så flere beboere til at være engageret i kollegiets aktiviteter og
klubber og derved være inkluderende, er det vigtigt at regler og vedtægter for kollegiets forening er tilgængelige
på engelsk såvel som dansk. Det foreslås derfor at disse to tekster vil blive udbudt som lønnet projekt for en
interesseret beboer. Det er blevet vurderet at oversættelsen vil tage i omegnen af 10 timer, hvorfor det foreslås at
udbyde projektet med en maksimal lønramme på til 11 timer, til den for kollegiet vanlige timetakst på ca. 150
kroner.

Beboerrådet bedes derfor beslutte hvorvidt dette oversættelsesprojekt skal udbydes, samt fastsætte en passende
lønramme for projektet.

11. Indmeldelse og udmeldelse af nye medlemmer.

12. Evt.

13. Ny mødedato:

Evt. afbud for beboerrådsrepræsentanter skal ske på Beboerrådets FB-side → Meld afbud, senest dagen før
mødet finder sted.

Side 13



NYBROTIDENDE DECEMBER 2020

Vigtige datoer

• 6. december: 2. søndag i advent

• 10. - 18. december: Hanukkah

• 13. december: 3. søndag i advent

• 20. december: 3. søndag i advent

• 24. december: Juleaften

• 25. december: Første juledag

• 26. december: Anden juledag

• 31. december: Nytårsaften

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: Flet et julehjerte

Begynd oppyntingen af dit værelse eller køkken og nyd en lille overspringshandling fra eksamenlæsnignen.
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