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NybroTidende 

Læs mere om Nybro festivallen og om hvad du kan forvente når der åbnes på for 2 
dage med super fede festligheder 
Side 2 

Maj 2014 

Vandt du også i ”Lotteriet” og 
fik en check fra KAB først i 
april?  

Læs  mere om  varme og El- regnin-
ger 

 

Side 7 

Roskilde Festivallen –
Bandlisten er udgivet 
 
 
Læs mere om bandlisten, hvad der 
er fedt og hvad der skal ses og op-
leves 
 
Side 6 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Nyt fra  
Beboerrådet 

 

Musikrummet lukkes, 
pga. for meget hash og 

druk i lokalet. Alle 
medlemmer suspende-

res.  

 

Nybrofestival søger 
frivillige.  

 

Der varsles ingen hus-
lejestigninger.  

 

 

Næste  

Beboerrådsmøde  

Tirsdag den 6. maj, 2014 

Kl. 19.00 i GH-kælderen 

 

Kano intro 

 

Læs mere om intro, tilmelding og 
hvordan du bliver medlem.  

 

Side 2 

Nybro festivallen er under planlægning 
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Fakta om             
NybroTidende 
 Ansvarshavende  

redaktører 
Jakob Jensen (R52) 
Mikkel Mørch (H61) 
Emma Broberg (S24) 

 Engelsk oversættelse 
Nikolaj Folander Smit (P16) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om måne-
den senest fire dage før næste 
beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 20. i 
hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 
forbeholder sig retten til at rette 
i indlæg, samt fravælge indlæg, 
der ikke synes at have relevans 
for andre. 

Nybro festival  
I år sker det! Nybro Festival-
len er under planlægning, og 
det bliver et kæmpe brag af en 
festival! 

Af Mikkel Mørch 

2 dage der skal fylde Nybrogård 
kollegiet med glæde, spas, ulyk-
ker(af den sjove slags), fed musik, 
god stemning og meget mere. Vi 
kan alle kun glæde os, og vi kan 
her på Nybro Tidende bekræfte at 
planlægningen er i fuld gang. Fol-
kene bag har masser af gode idéer 
og vi kan afsløre, at de har en 
masse fede bands og lokale DJ’s 
på deres liste(som ikke kan navn-
gives endnu!). Udover live musik 
har de også en masse aktiviteter i 
tankerne som eksempelvis kon-
kurrencer.  

Hvis du tænker over om Coldplay 
og Rolling Stones kommer forbi, 
nu hvor vi nævner bands, så er du 
helt galt på den, men det bliver 
bands, som kan sparke røv og fyre 
op for en fed fest. Det skulle gerne 
være bands med en vis status her 
i området, så vi kan kun glæde os 
til at der bliver offentliggjort nogle 
navne.  

Planlægningen er også i gang på 
andre områder, hvor Nybrofestival-
len også nævnes i beboerrådsmødet, 
hvor der er tegn på at de forbed-
rer/får nyt udstyr dette år, hvilket 
kun er til gavn for os alle! 

Tænker du på om vi har en dato?  

JA DA! 

Festivalen sker fredag til lør-
dag den 29. - 30 August. 

Det er et dejligt stort arrangement, 
som er en af de få som samler hele 
kollegiet, og samtidig er det en 
chance for at vise folk udefra, hvor 
dejligt vi bor, og hvor fede festival-
ler vi kan afholde! Hvis det så også 
bliver godt vejr, så kan det kun bli-
ve ”Super fedt!!”, som en af de nu-
værende arrangører udtalte til Ny-
bro Tidende. 

Apropos arrangør, så søger Nybro 
festivalsgruppen stadig frivillige til 
planlægning. Hold øje med plakater 
med tilmelding som arrangør, rundt 
omkring på kollegiet.  

Vi ses til Nybro Festival 2014! 

 

Så er sommeren på vej, og kano 
og kajaksæsongen er i gang. Ask, 
formand for kano og kajakklub-
ben har derfor arrangeret intro i 
maj. 

Tilmelding: 

Du kan tilmelde dig inde på Ny-
brogård kollegiets facebookside un-
der begivenheden Kano and Kayak 
intro.  

10 Maj kl. 14.00 

Introduktionen vil starte ved ka-
noerne 

 
1400 Kano intro på dansk 

 
1450 Kajak/Kayak intro Da-

nish/English 
 

1550 Cano intro English. 
 

1640 Paddle/ro en lille tur på sø-
en. 

A small paddle trip on the lake.  
 
 

Hilsen Kano og kajak formanden 

Ask 

 

 

Vil du være medlem? 

Hvis du også gerne vil være 
medlem at kano og kajakklub-
ben på nybrogård så du kan 
komme en gratis tur på søen, 
skal du først kontakte Lars kaj. 

Derefter tage kontakt til For-
mand, Ask. Han  har fra April 
kontortid  tirsdag mellem kl 19-
20, hvor man skal komme og 
blive registerert som ny bruger 
til booking systemmet.  

 

 

Kano og kajakintroKano og kajakintroKano og kajakintro   
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Referat af Beboerrådsmøde Mandag d. 07. April  
Referart af Beboermøde: 

 

Budget: 

Der varsles ingen huslejestigninger. 
Det er fx fordi der ikke skal renoveres 
køkkener. Mikkel påpeger: Under 
henlæggelser er der høje tal på for-
brug for året ’18/’19 pga. nyt tagpap 
på tagene – det ville være en god ide 
at kombinere dette med solceller på 
tagene.  ’21/’22 starter køkkenrenove-
ringer igen. Det sker i fastlagte inter-
valler.  

 

HUSK: Beboerrådsmødet afholdes i 
fremtiden umiddelbart i forlængelse 
af beboermødet! Det skal skrive i 
fremtidige indkaldelser.  

 

Referart af Beboerrådsmøde: 

Fremmødte: Ea D-63, Ida C-18, Tro-
els C-22, Henrik A-32, Thomas E-23, 
Mikkel J-21, Lars Kaj, Tina (Vikar 
for John (blåmand)), Majbritt S-5, 
Alexander G-4, Mathilde O-57, Line 
B-57 

 

Afbud:  
Ann Sofie B-49 
Camilla H59 
Trine G-17 
Ann-louise P27 
Alexander E-16 
Anders A-24 
Anders D-44 

 

Dagsorden: 

1)Valg af ordstyrer og sprog  

Ordstyrer: Thomas 

Sprog: Dansk 

 

2)Antal stemmeberettigede  

Antal: 9 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste 
beboerrådsmøde 

 Godkendt 

 

4) Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt 

 

5) Økonomi 

Status: Udbetalt 4130 kr. til Aktiv-
fest. Der er 260020 kr. på 
Nykkontoen og 251855 kr. på 
Netkontoen.  

 

6) Øvrige meddelelser  

Der er 31 tilmeldt til Aktiv-
fest. Menuen står på: Kylling, 
italiensk steg, saltbagte kar-
tofler, tomatsalat med moza-
rella, forskellige salater, tzat-
ziki, kalvesteg + natmad. 
Mødetid kl. 15. Thomas lejer 
også Zumo-dragter til 900 kr. 
for hele dagen. Thomas prø-
ver at finde en ”ikke-aktiv” til 
at hjælpe ham i løbet af da-
gen, og denne person får der-
med adgang til festen og akti-
viteterne.   

 

7) Evt. gennemgang af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-
den før det næste.  

 

8) Indkommende punkter 

 

Antennegruppens fremtid. (A)(D) 

V. Nikolaj P16.  

 

Nikolaj P16 foreslår en opløsning af 

Antennegruppen, hvorefter gruppens 

ansvar vil være placeret hos Netgrup-
pen.  Se bilag 2 under navnet.  

 

”Antennegruppens fremtid”. 

Resten af netgruppen påvirkes ikke 
af stillingen. Svært at vurdere hvor 
mange timer han kommer til at bruge 

på det. Nikolaj arbejder på, at der 
oprettes en ny afstemning om kanaler 
inden sommeren.  

 

For: 7  
Blank: 2  
Imod: 0 

 

Vedtages. 

 

Ny nøglebærer (A) 

Andreas Rambøl N29 

 

Andreas går med udflytningsplaner 
og vil derfor give nøglebærertjansen 
videre til en anden engageret beboer. 
Han vil foreslå at nøglen overdrages 
efter dette beboerrådsmøde, og øn-
sker en afstemning mellem beboere, 
der ønsker ansvaret. 
NB: Andreas har ikke selv mulighed 
for at være med på mødet. Der påpe-
ges, at der ikke eksisterer skriftlige 
retningslinjer til nøglebærerne. Det 
laver Thomas og det godkendes af 
Mikkel. Udkastet kommer til næste 
møde.  

Majbritt foreslår, at nøglebærere skal 
holde logbog/regnskab over oplåsnin-
ger.  

Alexander stiller op. Er uddannet 
dørmand og har taget konfliktløs-
ningskurser. Har ikke noget imod at 
stå op om natten. Studerer på DTU 
og er ellers på kollegiet.  

Henrik stiller op. Arbejder som over-
bartender i Kældecaféen og studerer 
på CBS. Er ellers på kollegiet. Har 
ikke noget imod at stå op midt om 
natten. 

 

Resultat: Der blev trukket lod og Ale-
xander vandt.  

 

Nybrofestival søger frivillige 

Evt. Nybrofestival søger fortsat frivil-
lige (O).  Beboerrådsrepræsentanter-
ne bedes sprede budskabet.  



SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 41 NR. 4  

Fodboldholdene klar til ny sæson 

I slutningen af februar er begge kolle-
giets fodboldhold gået i gang med at 
spille igen, hvilket er en fantastisk 
fremgang i forhold til tidligere år, 
hvor vi har ventet på, at Engelsborg-
skolens baner åbnede ved påske. Beg-
ge hold kan stadig bruge flere spille-
re, og der er sket en del ændringer 
over vinteren, hvilket jeg vil gennem-
gå her. 

Pigeholdet 
I år vil være tredje år vi har et pige-
hold på kollegiet, dog er det i år i 
samarbejde med naboerne fra POP 
kollegiet. Begge hold har haft svært 
ved at samle hold sidste år, og for at 
få fornuftig træning og ikke skulle 
kæmpe hver weekend for at stille 
hold, blev det besluttet at slå dem 
sammen. Der vil være træning om 
søndagen kl. 16 på Bagsværd Stadion 
frem til påske, hvorefter vi vil forsøge 
med træning 2 gange om ugen ved 
Engelsborgskolen tirsdag og torsdag. 
Der vil sandsynligvis i løbet af sæso-
nen være nogle hverdagskampe i 
modsætning til tidligere sæsoner, 
hvor næsten alle kampe blev spillet 
om søndagen. 

 
Man er mere end velkommen til at 
spille med, niveauet er meget spredt 
fra nogle som kun har spillet fodbold 
på kollegiet til spillere, som har spil-

let fra barnsben. Jeg, Claes, vil være 
assistenttræner, mens POPs pigetræ-
ner fra sidste år, Paw blev stå med 
hovedansvaret. 

Drengeholdet 
Efter en mindre sjov sæson sidste år, 
så er vi tilbage i 2. division i år. Jeg 
har overtaget ansvaret som træner, 
og har som hovedmål, at vi skal have 
det sjovt ved at spille fodbold, hvilket 
blandt andet betyder større fokus på 
det sociale uden for banen. I øjeblik-
ket har vi en meget smal trup, og der-
for vil det være vigtigt, at vi begynder 
at få nye spillere ind på holdet, og det 
er ligegyldigt om det er en ny Messi/
Ronaldo eller en der kun har spillet i 
folkeskolen. 

 
Indtil videre spiller vi fredag aften 
med de andre kollegier i DTU-
området, og vil træne mandag og ons-
dag ved Engelsborgskolen når baner-
ne åbner. 

 

Hvis man skulle have interesse eller 
spørgsmål, så bare send en mail til 
claes_scherwin@sol.dk 
 
/Claes  
 
 
 
 

Kom og træn med 
Hvis man har lyst til at træne med, 
så er træningstiderne: 
Drenge:  
Mandag & onsdag kl. 17.30-19.00 
 
Piger:  
Tirsdag & torsdag kl. 17.30-19.00 
Der trænes på banerne ved Engels-
borghallen (overfor Netto) 
 
Støt op om kollegies fodboldhold 
 
Her er en lille sæsonplan så du og dit 
køkken ved hvornår i skal pakke et 
par kolde øl ned og heppe på jeres 
hold. 
 
Kampprogram maj: 
Drengene: 
4. maj kl. 17.00 ude mod Kampsax 
(DTU) 
7. maj kl. 18.30 ude mod Rebæk Sø-
park (Rødovre) 
11. maj kl. 16.30 hjemme mod Hjorte-
spring (Vadgård Skole) 
21. maj kl. 18.30 hjemme mod Stu-
dentergården (Skovbrynet Skole) 
25. maj kl. 16.15 ude mod Kampsax 
(DTU) 

Pigerne: 
8. maj kl. 17.45 ude mod Kampsax 
(DTU) 
11. maj kl. 19.30 ude mod sidste års 
mestre, Løvinderne 
(pokalturneringen) (Fælledparken) 

Filmklubben venter på koder og 
nøgler 

Thomas: Fortsat problemer med for-
manden for filmklubben. Thomas har 
ikke haft succes med at få kontakt til 
ham. Han ligger inde med både koder 
og penge til filmklubben. Det er umu-
ligt at administrere filmklubben uden 
koder og nøgler, så indtil der er opnå-
et kontakt til formanden, kan den nye 
formand ikke overtage klubben. Tho-
mas prøver fortsat at kontakte nuvæ-
rende formand.  
 

Musikrummet lukkes 

Musikrummet(EF-kælderen) bruges 
til druk og hash, så formanden vil 
lukke musikrummet og suspenderer 
alle medlemmer. Derefter skal inte-
resserede beboere henvende sig til 
Thomas, for at få adgang til rummet 

igen.  

 

Nybrogård festivallen 

Mikkel: Nybrogård festivalen kom-
mer med budget til næste beboerråds-
møde.  
 

Fælles oprydning 

Majbritt: Opfordrer til oprydningsdag 
på hele kollegiet. Både affald og cy-
keloprydning. Troels arbejder på det-
te og det skal varsles 3 mdr. inden. 
Beboerrådsrepræsentanterne bedes 
opfordre deres gange til at både være 
med på dagen, men også at være op-
mærksomme på at dagen kommer. 
Det er et problem, at beboerne ikke er 
opmærksomme på det og mister deres 
cykler.    

 

Ny mødedato 

Tirsdag d. 6 maj 2014. 

 

Der startes kageordning. Line skylder 
for denne gang. Mikkel tager med 
næste gang. 

 

Evt. afbud skal ske på 
www.nybro.dk > Beboerrådet > Meld 
afbud, senest dagen før mødet finder 
sted.  

Fodboldnyt 

mailto:claes_scherwin@sol.dk�
http://www.nybro.dk�
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Det lokale koncerthus er fyldt 
med fede musikoplevelser, og det 
fedeste er, at det ligger lige om 
hjørnet. Nybro Tidende ser på 
hvad der sker i Maj! 

Af Mikkel Mørch 

Lørdag d. 3. Maj 

Ponyblod + Marvelous Mosell kom-
mer forbi og fyrrer op for fed rap og 
cool musik. Tue Track (en del af Po-
nyblod) har tidligere været en del af 
Malk De Koijn, så det i sig selv er en 
god optakt! 

Lørdag d. 10. Maj 

Fra cool rapperstil til hård rock, når 
Scarred By Beauty, slår til i Templet. 
De er ”Uprising”, så og sige, som der 
står på Templet’s hjemmeside: 

”Scarred By Beauty has Jug-
gernauted their career to a pinpoint 
where they cannot be overlooked any-
more”. Hvis du er til metal, så er det 
helt klart en anbefaling. 

Torsdag d. 15. Maj 

Pacific electro banded The Portugue-
se Man Of War, skal spillle deres 
rolige og anderledes musik, for elec-
tro musik interesserede. Det skulle 
være en meget speciel oplevelse, så 
prøv at tag et kig! 

Lørdag d. 17. Maj (Aflyst) 

Navnet Blues Pills, siger lidt sig selv, 
men dog, så er der mere end bare 
blues, når det her band fyrer den af. 
Der er fyldt med energi og styrke i 
deres sange og de kan helt sikkert 
sætte en fest i gang. Desværre er 

denne koncert aflyst pga. ”Serious 
illness”.  

Fredag d. 30. Maj 

Forsangeren er søn af Peter Belli, så 
der må (forhåbentlig) være noget ved 
det her band kaldet Den Syvende 
Søn. De er et klassisk rock band, med 
en form for lækker salig effekt over 
sig. Lidt Beatles agtig, i nyere tid. 
Det er helt sikkert noget som Nybro 
Tidende varmt anbefaler, og der er jo 
god tid til at tilmelde sig, så der er 
ingen undskyldninger.  

Se resten af det lokale musikhus’s 
koncertplan på deres hjemmeside og 
find det rigtige sted at sætte kryds i 
kalenderen: 

www.templet.dk 

 

Roskilde Festival 2014 

Nybro Tidende har kigget på 
dette års Bandliste, og alt det 
som de kommende festivalsdel-
tagere kan glæde sig til at se på 
scenerne. 
 
Af Mikkel Mørch 
 
Det var en stor nyhed da Rolling 
Stones blev offentliggjort som en af 
de mange der skal stå på scenerne i 
Roskilde, hvor der også var mange 
andre navne, som virkelig vil give en 
festivalsrystetur af en oplevelse.  

Ligesom Rolling Stones, var der også 
stor jubel da, som der er vist øverst 
her, OutKast, Drake og Artic Mon-
keys bl.a. kom på listen. Artic Mon-
keys syntes jeg især bliver super 
fede blandt disse. Der hvor jeg per-
sonligt selv syntes, folk skal få deres 
festivalsramte kroppe op mod sce-
nen, er når Bastille står klar, hvis vi 
ser bort fra de mest highlightede 
kunstere. Jeg er stor fan. Hvis jeg 
skulle vælge et band på listen hvor 
jeg smed øl og overtøj rundt omkring 
mig, så ville det helt sikkert være 

Bastille. Der hvor der nok smides 
mest overtøj, undertøj samt meget 
andet, bliver nok Rolling Stones, da 
jeg er sikker på at de kan få stem-
ningen helt i vejret!  

Hvis vi bevæger os lidt længere ned 
på listen finder vi også mange andre 
interessante navne. Dem som sprin-
ger i øjnene (for mig) er Mø, Klum-
pen og Raske Penge, Nause, S!VAS, 
Icona Pop, Lykke Li og A$AP Ferg. 

Når du så er i gang med ølbowling 
for fuld drøn, sidder og hygge snak-
ker i solen med dem fra lejren, mø-
der nye dejlige mennesker eller hop-
per for vildt til en Artic Monkey, 
Trentemøller eller Rolling Stones 
koncert, så skal du nyde det fuldt 
ud! Og allerede fra starten af Maj 
(Lige om lidt), blive spilleplanen of-
fentliggjort, så du kan holde styr på 
hvilke dage du kan have de værste 
tømmermænd. 

Hvis du sidder i lejren og ikke rigitg 
kan finde ud af hvad du/i har lyst til 
at se af vilde bands, så hiv Nybro 

Tidende frem! For her kommer et 
par anbefalinger: 

Must-see:  
Rolling Stones,  Artic Monkeys, Dra-
ke, OutKast, Bastille, Stevie Wonder 
og dem du ellers er fan af! - Der er 
en grund til at de står øverst på li-
sten. 
 
Nybro Tidendes anbefalede 
(ud over dem ovenover): 
Mø, Damon Albarn, TrenteMøller, 
Icona Pop, Lykke Li, Chance The 
Rapper, S!VAS, Major Lazer og 
A$AP Ferge Vidt forskellige bands, 
alle super fede. Damon Albern har 
været forsanger for Blur og har også 
været en del af Gorillaz, så der er 
store forventninger til hans Solo 
Karriere. A$AP Ferge, som ikke er 
A$AP Rocky (just so you know), har 
lavet nogle ret fede rap/Hip-Hop 
numre som helt sikkert er et kig 
værd! 
 
VI SES TIL ROSKILDE 2014! 
 
 

Templet i Lyngby 

THE ROLLING STONES (UK)ARCTIC MONKEYS (UK)DAMON ALBARN (UK)DRAKE (CA)

MAJOR LAZER (US)OUTKAST (US)STEVIE WONDER (US)TRENTEMØLLER (DK) 

BASTILLE (UK) A$AP FERG (US) LYKKE LI (SE) MØ (DK) NAUSE (SE) KLUMBEN & RASKE PENGE (DK) S!VAS (DK) 

http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/the-rolling-stones/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/arctic-monkeys-3/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/damon-albarn/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/drake-1/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/major-lazer/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/outkast/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/stevie-wonder/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/trentemoeller/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/bastille/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/aap-ferg/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/lykke-li-2/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/moe-1/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/nause/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/klumben-raske-penge-1/�
http://roskilde-festival.dk/dk/band/singleband/svas/�
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Vandt du også i ”Lotteriet” og fik en check 
fra KAB først i april?  

Eller vil du gerne vinde i 
”Lotteriet” næste år i begyndel-
sen af april. Du kan sikre dig at 
vinde allerede i dag. 

Af Mikkel, J21 

 
Hvorfor får jeg en regning? 

Det er ikke noget lotterispil, der er 
tale om refunderingen i varme og el-
regnskabet anno 2013. Fik du ikke en 
check, har du nok allerede modtaget 
en regning for, hvad du skylder, hvis 
du var beboer på Nybrogård Kollegiet 
tilbage i 2013.Nu sidder du garante-
ret med tanken, ”Hvad taler ham den 
gamle tosse om, det giver ikke nogen 
mening og hvorfor fik jeg en check/
regning?”. 
 

Det er sådan at du hver måned beta-
ler et a conto beløb i varme og et i el. 
Disse er forudbetalinger af din kom-
mende varme og el regning for 2014, 
således skal du ikke betale el-regning 
og varmeregning på én gang en gang 
om året. 

 
Smart ikke, men hvad nu hvis du har 
betalt for lidt, fordi du bruger mere 
en forudset ud fra dit eller tidligere 
lejers forbrug? Hermed vil du til april 
2015 modtage en regning på det skyl-
dige beløb, også selvom du er flyttet 
tilbage i juni 2014 (Wow!). 

Du kan få penge tilbage i SKAT 

Er du også glad for at få SKAT tilba-
ge i marts måned hvert år, frem for at 
du skal til at hive Nem-Id'et frem for 
at betale restskat? Så burde du må-
ske læse videre, for her er løsningen, 
hvorpå du kan sikre dig at du betaler 
tilpas eller for meget i energiforbrug 
(a conto varme+el) via din husleje. 
Man kan faktisk også med vilje betale 
for meget i SKAT for ikke at betale 
restskat. 

Du har modtaget tre stykker papir 
hen over april måned:  

 El-regnskabet 
 Varme-regnskabet  
 Varsling af lejeændring 

Kigger du på El-regnskabet vil du se 
en linje med teksten: ”Din a conto 
ændres pr.....”. fx ændres mit beløb til 
196,- kr./md. Det samme er at finde 
på Varme-regnskabet, her ændres 
min til 197,- kr./md.  

 

Regning for fællesarealer 

Du kan i din egen lejlighed tænke 
over at spare på energien og varmen. 
I fælleskøkkenet kan man ikke gøre 
andet end at sikre sig at man selv og 
huske de andre på at lukke dørene, 
ikke skruer for højt op for varmen og 
at lyset ikke brænder 24/7, at nogen 
glemmer noget i/på komfuret eller 
lader fryseren stå på klem. Derfor 
kan det godt være at I skal betale 
mere end jeg! 

 

Jeg vil have penge tilbage 2015 

Hvad er det så jeg gør, som giver ud-
salg i at jeg skal have penge retur i 
2015? Jeg sender en mail til KAB, 
med det samme jeg modtager El- og 
Varme-regnskabet med teksten: ”Jeg 
bor på lejemål nr. 0703-xxxx-x-xx og 
vil gerne hæve mit a conto beløb for 
El og for Varme med 25,- kr./md pr. 
dags dato (eller fra 1/6/14) til xxx,- 
kr./md i El og yyy,- kr. Varme”. Der 
går så en uge eller mere, så får man 
svar, at det er hermed gjort. 

 

Hvad så? Nu betaler du lidt for meget 
i forhold til dit forbrug tidligere og 
chancen for at du får penge retur er 
nu hævet betydeligt, altså er du en 
(sikker) ”vinder” i april 2015. Såfremt 
november  2014 og december 2014 
ikke bliver skide kold. Det kan også 
giver bagslag hvis forrige lejer på dit 
værelse var et ”spøgelse” og ikke hav-
de noget forbrug overhovedet. 

 

Hermed kommer vi til afslutnin-
gen af min artikel, men I får lige 
et par sparetips mere på med på 
vejen: 

 

- Indkøb en elektrisk termostat til 
jeres radiator med kalender funktion 
(en uge er nok) til ~250,- kr. og sæt 
den så lavt som muligt, dog ikke un-
der 19 grader pga. faren for skimmel-
svamp, når I har brug for varme. Fx 
om morgenen lige inden I står op og i 
aftenen timerne, når det kan tænkes 
at I er på værelset. I tidsrum, hvor I 
ikke er hjemme, skal minimums tem-
peraturen ikke ned under 10 grader. 
Der er dog heller ikke brug for, at der 
er 22 grader varmt i værelset. Hver-
ken om natten, når I sover, eller i 
dags timerne, hvor I er ude af huset. 

- Når I tager på weekend eller længe-
re ferier, så sættes termostaten til at 
slukke helt (frost sikring/5 grader) og 
så starte med at opvarme en time 
eller to inden I kommer hjem igen. 
Til jer i de store værelser: Sæt radia-
toren på badeværelset til frostsikring 
og tænd den aldrig. 

- Udover at installere en ny termo-
stat, så kan det anbefales at have en 
lille blæser (gulvblæser eller 12V PC 
blæser) til at fordele varmen fra radi-
atoren rundt i værelset hurtigere. 
Denne kan sætte til et tidsur, som 
tænder samtidig med at termostaten 
begynder at varme op. Dette koster 
lidt på el-regningen, men jeg har fun-
det at det udligner sig meget godt og 
at jeg ikke længere har kolde fødder. 

Til sidst et par gratis råd:  

- Luft ud 3x5 minutter om dagen, når 
det ikke regner eller er meget fugtigt 
udenfor med FULDT åbent vindue og 
slukket varme. 
- Luk altid alle indre døre (bad + en-
tre) til, så skal du varme mindre volu-
men op og der er altid skide koldt på 
badeværelset alligevel. 

- Har du ikke den ene dør mellem 
entre og værelset, så kan du skrive 
dig op til en hos Tina på kontoret. 
Sådan en dør dæmper også støj fra 
gangen og køkkenerne. Jeg vil vædde 
med at står der mere end 20 personer 
på denne liste, så bliver Lars og Co. 
nok nødt til at lave nogle flere døre, 
for vi har ikke nok som det er i dag.  
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Miljøgruppen 
 
 
Miljøgruppen, Grønt kollegium. 
Nogle har måske hørt om begge 
navne, men det er kun ét.  
 
Af Emma Broberg 
 
Navnet for den gruppe af mennesker, 
der prøver at holde Kollegiets omgi-
velser rene og pæne og gøre gode po-
sitive ting for miljøet, hedder Miljø-
gruppen.  
 
Gruppen har eksisteret i lang tid og 
har som så mange andre klubber haft 
forskelligt aktivitetsniveau gennem 
tiden. Gruppen er nu på 6 medlem-
mer, men de ønsker meget gerne fle-
re. Miljøgruppens mål er at kunne få 
flere, der vil hjælpe med de igangvæ-
rende aktiviteter og selv komme med 
ideer til nye tiltag.  
 
Vil du være med i Miljøgruppen eller 
høre mere om gruppen, så skal du 
kontakte formand: Troels (C22) enten 
pr. mail nyktjc@gmail.com eller på 
mobil 50441090.  
 
Cykeloprydning 
Ca. en gang om året arrangerer Mil-
jøgruppen cykeloprydning. Dette er 
ikke fordi der er et stort behov for det 
i de udendørs cykelstativer, men pri-
mært for at få renset ud i de ellers 
overfyldte cykelskure. Det kræver en 
del planlægning fordi politi skal kon-
taktes måneder forinden  

 

Byttemarked med genbrug 
En ting miljøgruppen arbejder for, er 
at gøre det lettere at komme af med 
ting og sager som kan gøre gavn for 
andre. Derfor afholdes der jævnligt 
byttemarkeder i R-kælderen. Marke-
det er ikke et egentligt byttemarked, 
men man er velkommen til at komme 
ned og bare tage det man har brug 
for, uden at bytte med noget. Det er 
primært tøj der fylder i R-kælderen. 
Der er meget børnetøj og legetøj, 
samt tasker, sko og mange andre 
ting. Naborummet er fyldt med møb-
ler, hvor det ikke er alle møbler man 
bare kan tage, mae meget er klunset 
og samlet ind, så andre kan komme 
og få nytte af det.  
 

Hvornår har byttemarkedet åbent? 
Byttemarkedet har som regel åbent 
1. lørdag i hver måned (bortset fra 
juli) Fra 11-15.00.  
 
 
Fugtskadet kælder blev til Bytte-
marked 
Da døren for første gang i lang tid 
blev åbent til lokalerne til PR-
kælderen i 2013 var det med møbler 
fra top til tå, så det var umuligt at få 
en fod indenfor i lokalet samt lokalet 
havde stået overfor gentagende over-
svømmelser. Medlemmerne i Miljø-
gruppen fandt masker frem, og trak i 
arbejdstøjet. Ca. 5 personer var med  

til at tømme lokalet og en stor udluft-
ning blev sat i gang. Nu står lokaler-
ne rene og er fyldt med genbrug. Byt-
temarkedet er at finde på 
www.byttemarked.wordpress.com, 
hvilket gør at byttemarkedet på Ny-
brogård ikke kun besøges af kollegi-
ets beboere, men af mange andre.  
 
Se også mere på Facebook under 
”Byttemarked Lyngby”.  

mailto:nyktjc@gmail.com�
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Indkaldelse til Beboerrådsmøde 

Dagsorden for beboerrådsmøde 
d. 6. Maj 2014 kl. 19.00 i GH-
kælderen 
 
Forkortelser:  
NB: Nota bene.  
(A): Afstemning. 
(D): Diskussion. 
(O): Orientering. 
 
Dagsorden:  
 
Valg af ordstyrer og sprog  
Antal stemmeberettigede  
Godkendelse af referat fra sidste be-
boerrådsmøde 
Godkendelse af dagsorden  
Økonomi 
Øvrige meddelelser  
Evt. gennemgang af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde eller dagsorden før 
det næste 
 
Indkommende punkter 
 
Manglende trækvogne (A)(D). 
 
V. Troels C22.  
 
Forsalg om indkøb af nye trækvogne, 
da de gule tilsyneladende er forsvun-
det. 
 
Anmodning om indkøb til cykelværk-
sted (A): 
 
V. Kristoffer L10 
 
Der anmodes om penge til forbedring 
af cykel værkstedet, b.la. værktøj 
mm. Se bilag 1.  
 
Ventilation i PR-kælder (A)(D): 
 
V. Troels C22 
 
PR kælderen bruges af Miljøgruppen 
til byttemarkedet, men luftkvaliteten 
i kælderen er et problem. Derfor sø-
ges der om penge til at udskifte me-
taldækslerne udfor PR-ulige køkke-
net til metalriste for derved at kunne 
bruge ventilationsskakten til udluft-
ning ligesom ved EF og LM. 
 
Miljøgruppen har af Lars Kaj lånt en 
luftrenser af typen \'Nikken Air 
Wellness Power 5 Pro\'. Dens filter 
skal udskiftes. Miljøgruppen søger 

derfor om 785 kr. til et nyt filter. 
 
Erstatning af padler (A). 
 
V. Ask Nansen. 
  
På grund af mange ødelagte padler 
sidste år søger kano og kajak klubben 
om penge til 20 nye padler i forskelli-
ge længder 5600kr.  
 
Se bilag 2. 
 
Ny formand for musikklubben (O)(D). 
 
V. Thomas. 
  
Der har længe ikke været nogen For-
mand for musikklubben og det har 
kunne mærkes både på udstyr og på 
den daglige funktion af musikrum-
met. Derfor søges der ny Formand til 
klubben, som kan være med til at 
give den en kærlig hånd og få den 
tilbage på rette fod. 
 
Rådighedsbeløb til musikklubben 
(D)(A): 
 
V. Thomas 
 
Da vi skal have gang i vores musik-
klub og gerne hurtigt skønnes det 
nødvendigt, at give dem et rådigheds-
beløb, således at de kan starte med 
det samme. Beløbets størrelse kan 
diskuteres, men som udgangspunkt 
søges der om et beløb på 15.000 kr. 
pr. år som skal være tilgængelig med 
Formandens accept.  
 
Nybrofestival – anmodning om un-
derskudsgaranti (A)(O): 
 
V. Mikkel, Thomas, Camilla, Alexan-
dra og Ann Sofie.  
 
Der anmodes om underskudsgaranti 
til årets nybrofestival.   
 
Se bilag for budget 3 og bilag 4 for 
arrangementbeskrivelse.  
 
El-udstyr til Nybrofestivalen (A): 
 
V. Mikkel J21 
 
Nybrofestivalen kan have forsvarligt 
elinstallation på pladsen fra teltrejs-

ning (ons/tor) til nedtagning 
(søn/man) for et engangsbeløb af 
12800,- og udstyret kan bruges igen 
år efter år. Ligesom det udstyr vi al-
lerede råder over i M-kld., såsom sce-
nen, fadølsanlæg, køleskabe og belys-
ning.  
 
Normalt lejes der udstyr fra 
fredag/lørdag kl. 10. til søndag kl 10. 
Lejeprisen har tidligere svinget mel-
lem 3500-1500kr afhængig af leve-
randør og lejeperiode. 
 
Der ønskes en afstemning om bevil-
ling af pengene. 
 
Tilæg til Regler for brug af Ny-
brogård Kollegiets computernetværk 
(A): 
 
V. Mikkel J21 
 
Netgruppen ønsker at indføre et til 
læg til brugererklæringen, som skal 
sikre at dækningen af vores WiFi 
ikke ødelægges af interferens. Dette 
er indført på andre kollegier med suc-
ces. 
 
I bilag 5 findes udkast til mail, som 
skal udsendes til beboerne, samt ud-
kast til tillægget til brugererklærin-
gen. 
  
Evt. indvalg af nye medlemmer og 
suppleanter, herunder orientering om 
beboerrådsmedlemmer der træder ud 
af Beboerråde 
 
Evt.  
Ny mødedato 
 
Evt. afbud skal ske på 
www.nybro.dk > Beboerrådet > Meld 
afbud, senest dagen før mødet finder 
sted.  

http://www.nybro.dk�
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”I januar færdiggjorde jeg min uddannelse, hvilket jo 
faktisk er ganske godt. En knap så god ting der følger 
med er at jeg derfor er nødt til at flytte fra kollegiet og 
skal afslutte nogle fantastiske år med nogle fantasti-
ske mennesker.  

Jeg slutter dermed som klummeskribent og denne 
klumme vil være den sidste i rækken. Det har ikke 

været helt nemt at udvælge hvilken opskrift der skulle være den sidste til 
min madklumme, så jeg er endt med at vælge to. Begge opskrifter er i mel-
lemmåltids/snacks kategorien og giver mulighed for at supplere madpak-
ken med lidt ekstra energi til de sene eftermiddagstimer. Opskrifterne vil 
være rugstykker med gulerod og rosin samt ristede rugbrødssnacks med cho-
kolade og lakrids”.  

Nyd maden! 
NybroTidendes  madklumme:  

Denne måned: 
 

Rugstykker med 
gulerod & rosin samt 
Rugbrødssnack med 
chokolade & lakrids  

Rugstykker med gulerod og rosin 

Disse rugstykker er ideelle som mellemmåltid sammen 
med et stykke frugt. Hvis rosinerne undlades er rugstyk-
kerne også fantastiske sammen med en god salat til fro-
kosten eller aftensmaden.  

Til 12-16 rugstykker skal du bruge følgende:  

1,5 dl. knækkede rugkerner (husk at du kan få rugker-
ner der ikke behøver iblødsætning), 3 dl. Vand, 1 spsk. 
Salt, 2 dl. yoghurt naturel (her kan der også bruge creme 
fraice eller skyr), 2 spsk. Rapsolie, 1 spsk. Honning, 15-
20 g. gær, 150 g. gulerødder, 1 dl. Solsikkekerner, 50 g. 
rosiner (brug evt. også andet tørret frugt eks. abrikoser 
eller tranebær), Evt. 2 tsk. fennikelfrø (giver en rigtig 

Sådan gør du:  

Skær rugbrødet i så tynde skiver som muligt og skær 
dem til stænger som er ca. 2 cm. bredde. Rist rugbrødet 
helt sprødt på en rist i ovnen ved 180° eller på en brød-
rister. 
Smelt chokoladen over vandbad. Når rugbrødene er 
kølet af dryppes de i chokoladen og lægges på et stykke 
bagepapir inden de drysses med lakridspulver. Rugbrø-
dene opbevares i en lufttæt boks i lag med bagepapir 
imellem. 

I må alle have velbekomme og så håber jeg meget 
at I har nydt mine klummer og har fået lidt inspi-

ration til både det søde og det salte køkken.  

Sådan gør du: 

Hvis du har købt rugkerner der skal koges, gøres dette 
først. Lad derefter kernerne afkøle. Rør salt, yoghurt, olie 
og honning sammen med rugkernerne. Opløs gæren i 
blandingen. Tilsæt groftrevne gulerødder, solsikkeker-
ner, rosiner, fenikkelfrø, rugmel og fuldkornshvedemel og 
rør det godt sammen. Dejen skal være blød men ikke våd, 
vurder hvor meget mel der skal tilsættes.  Dæk dejen til 
og stil det på køl i 4-8 timer. Hæld dejen ud på en bage-
plade med bagepapir og form det til en stor firkant, som 
er ca. 2-3 cm. tyk. Drys solsikkekerner og lidt mel over 
dejen og lad dejen hæve lunt i ca. 1 time. Tænd ovnen på 
225°. Forskær dejen i firkanter, dog uden at skærer helt 
igennem. Bag brødet i ovnen i ca. 25 minutter. Test om 
brødet er færdig ved at banke på undersiden, hvis det 
lyder hult er brødet færdig. Afkøl brødet på en rist.  

Ristede rugbrødssnacks med chokolade og lakrids 

Denne lille snack er jeg stødt på i forbindelse med di-
mensionen på mit studie, hvor den gjorde sig godt sam-
men med en del andre forskellige små snacks. Det er 
ikke nogen svær opskrift og der er flere muligheder for 
variation afhængig af temperament og smag. Der kan 
bruges både lys, mørk og hvid chokolade og rugbrødene 
kan også drysses med hakkede mandler, kerner eller 
tørret frugt. 
Jeg har med vilje ikke sat mængder på i opskriften, så 
du kan lave så mange rugbrødssnacks du har brug for.  

Du skal bruge følgende:  

Rugbrød, Chokolade (mørk, lys eller hvid chokolade ef-
ter eget ønske), Lakridspulver (eller anden topping). 

Velblbekomme 
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Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 

Kontortid  
Mandag: 16:00-18:00  

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 
Første hverdag i måneden: 17:00-

18:00 

Vaskeriet 
Åbent 8:00-19:00 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15:00-21:00 
Lørdag-søndag: 13:00-21:00 
Maj-august: Åbent til 22:00 alle da-
ge. 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Ask, M47   

Kunstklub  Havegruppen 
Helene, B66  Miia, H06 

Rollespilsklub  Bryggerklub 
Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 
Kristoffer, L10  Alexander, G04 
   Alexander 

Filmklub  FC Nybro 
Jonas Høj, G24 
   
Nybro Kagefestival FC Nybro Chicks 
Ann-Louise P27 
 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 
Andreas, M06  CD-Kælderen 
Tlf: 46 97 (47 43)   

Tlf: 24 44 75 98  Cykelværksted 
Alexander   LM-Kælderen 
Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Klapstole 
Troels, C22  Stig, S5 
Tlf: 46 97 (42 22) 

Tlf: 50 44 10 90  Trailer 
For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 
koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 
Kl. 21:00-9:00: kr. 100,-  

KælderCaféen 
Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00  

Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 
(annonceres separat). 

Formand: Kasper Rohardt Børger, C02  

Næstformand: Jacob Riis, G02  

Kasserer: Henrik Stigsberg Pedersen, A32  

Sekretær: Chelina Kristensen, G02 

Medlem fra Beboerrådet: Ea Nielsen, D63  

Suppleant: Thomas Laustsen, B64 

Administration 
Kasserer 
Alexander, G04 
Alexander.bagge@gmail.com 
 
Beboerrådssekretær 
Ann Sofie Holm, B49 
sekretaer.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 
 
NybroTidende 
Jakob Jensen, R52  
Mikkel Mørch, H61 
Emma Broberg, S24 
Nikolaj Folander Smit, P16 
tidende@nybro.dk 
 
Sekretariatsgruppen/fremleje 
Kontortid: Mandag kl. 19:00-
20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i 
GH-kælderen.  
Tlf: 21 48 54 55 
 
Klagenævn 
Kontortid: Tirsdag 19:30- 
20:00 i GH-kælderen. 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 21 48 54 55 
 
Netværkskontor 
Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 
GH-kælderen. 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 21 48 54 55 
 
Antennegruppen 
Nikolaj P16 
 
Grønt Kollegium 
Majbritt, S5 
Troels, C22 
 
Miljøgruppen 
Allwin, D66 
Leise, P27 
Troels, C22 
Emine 
Majbritt, S05 
Nikolaj P16 

De lokale 

Bestyrelsen 
Alexander (formand) 
Jakob, R52 (næstformand) 
Camilla, L01 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand:   Thomas C05   

AB-ulige:   Line, B57 
          
AB-lige:      Henrik, A32 
           

CD-ulige:   Ea, D63  
            

CD-lige:     Troels, C22 
          

EF-ulige:     
          

EF-lige:       
     

GH-ulige:     Trine, G17 
     

GH-lige:       
          

JK-ulige:    Mikkel, J21 
       Jakob, K55   
JK-lige:       
     

LM-ulige:   Louise, L33 
       Lea, L15 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        
           

NO-ulige:   Mathilde, O57 
           

NO-lige:      
     

PR-ulige:    Ann-Louise, P27  
     

PR-lige:      Nikolaj P16 
     

ST-ulige:   Caroline, S37 
     Marie, T59 (sup.)  

ST-lige:     Kasper, T61 
     Rasmus, S21 (sup.)   

Lejligheder: 
C, D og G:   Thomas,C05     
H og L:       Camilla, L01  
M, O og S:  Majbritt, S05   

NB!  
Punkter til dagsorden skal sen-
des til sekretæren mindst ti 
dage før næste møde via ny-
bro.dk > For beboere > Beboerrå-
det > ”Tilføj punkt til dagsor-
den”. 



 

Har du også noget på hjer-
te? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud 
over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/

dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulig-

hed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal dog væ-

re forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse 

(fremleje/sekretariat/cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en 

vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til tiden-

de@nybro.dk, og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkom-

mer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der 

skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktionen i hænde 

senest den 20. i den forrige måned. 

Jakob R52, Mikkel H61,  Emma S24 (redaktører) Nikolaj 

(Oversætter) 

Captain America: The Winter Soldier 

Sudoku x 2 

Steve Rogers/Captain America 
skal endnu en gang redde 
USA, men denne gang har han 
følge af Scarlett Johansson!  

Vilde special effects, en anderle-
des historie, mere Samuel L. Jack-
son, meget mere Scarlett Johans-
son og en alt for fed skurk. Det er 
nogle af de ting du kan forvente 
når du skal se Captain America: 
The Winter Soldier. Efter filmen 
er du helt opstemt, og klar på et 
helte-eventyr! Sådan havde jeg 
det da jeg forlod biografen.  

Denne film er ikke den normale 
superhelte film, hvor det er de 
gode mod de onde. Marvel har 

skabt et virkelig fedt plot, hvor vi al-
drig er helt sikre på hvem vi skal stole 
på. Yderligere ser vi mere uddeling af 
næveslag fra Captian America, hvor 
der er super fede scener med ham og 
The Winter Soldier! Ikke nok med det, 
så er Scarlett Johansson der spiller 
Natasha Romanoff a.k.a. Black Widow, 
en stor del af filmen, hvilket kun er til 
stor fordel. 

Historien er bygget videre på den sene-
ste blockbuster fællessuperheltefilm; 
The Avengers, hvor Marvel (firmaet 
bag filmene), havde samlet alle deres 
kendte superhelte i én film. Men selv-
om Captian America: The Winter 
Soldier bygger videre på Avengers-
filmen, har den også forbindelse til den 

første Captain America film. Så du 
skal have styr på de her film for at 
se denne her, hvilket kan være et 
minus. Men når der er styr på den 
fulde historie og de forskellige 
film, så giver det en utrolig fed 
effekt og jeg følte mig helt trylle-
bundet af Marvels univers.  

Det er helt sikkert en film der er 
værd at se, og denne anmelder er 
fuldt ud tilfreds. 5 stjerner for den 
fede film PLUS en stjerne for Scar-

lett Johans-
son. Det 

bliver så 6 ud af 6 stjerner! 

 

Skrevet og anmeldt af  

Nanna fra Madklummen siger farvel 

Jeg har lovet at bruge lidt spalteplads på at fortælle om mine erfa-
ringer som klummeskribent. Jeg har virkelig nydt at have min 
lille klumme her i Nybrotidende og jeg kan kun opfordre alle der 
har noget på hjertet til at gøre det samme.  

For mig er det en stor interesse at frembringe god mad i køkkenet 
og en gang i mellem at bevæge mig ud i noget helt nyt. Nogle gan-
ge går det godt andre gange er der behov for en gentagelse. Klum-
men har givet mig en god mulighed/undskyldning for at være i 
køkkenet. Så min anbefaling må være at hvis du har noget på 
hjertet, som du vil dele med andre, er det bare med at komme i 
gang.  

Håber I har nydt min klumme og fortsat vil bevæge jer ud i lidt 
udfordringer i køkkenet og nyde maden.  

Jeg bliver også nødt til at benytte lejligheden til at takke mine 
køkkenfæller for at stille op som smagsdommere og give inspirati-
on til klummen. Derudover vil jeg sige tak for nogle fantastiske år 
på kollegiet og især på CD- Ulige. Jeg kommer til at savne jer alle 
frygtelig meget. 
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