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Den store TV pakke (D) 

V. Nikolaj P16.  

Nikolaj vil gerne modtage bud fra køkkenerne: Hvilke 
TV kanal kategorier SKAL være repræsenteret 
(med minimum én kanal hver) i den store TV 
pakke? 

Eksempler på TV kanal kategorier fra køknerne: Sport, 
film, Musik, Nationale Nyheder, Internationale 

Nyheder, Tegnefilm, TV2 News, Videnskab, Natur 

 Ny haveområde ved NO til Havegruppen (O)(A). 

V. Mia Ebbesen H-6.  

Havegruppen ønsker at få lov til at etablere nye haver 
ved NO-køkkenet. Der er tale om det stykke bare 
jord, som ligger ned til skoven/mosen. Det er 
der, hvor Biklubbens bier holder hjemme. 
Havegruppen ønsker, at tage dette areal i brug 
fordi der sidste år og i år har været stor interesse 
i Havegruppen og fordi der altid er et par stykker 
på ventelisten,… 

Fodboldholdene søger om 10 bolde 2.800kr (D)(A). 

V. Claes O-52 

Herreholdet har kun én bold, som kan bruges til 
kampe og den er allerede godt slidt. Derudover 
har vi nogle bolde af mindre størrelser eller 
dårlig kvalitet, som kun kan bruges til træning, 
hvilket langt fra er optimalt. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Tirs. D. 2. september, kl. 19.00 i GH-kælderen 

Nybro Festival 2014! 
D. 29. og 30. August er der festivalsdage på kollegiet, med spændende og festlige aktiviteter. Vi 

kan glæde os til Elias Ehlers, Øl-bowling, live musik, fede DJ’s og meget mere!  

Det er noget tid siden  der 

sidst var festival pa  Nybroga rd 

kollegiet, men nu sker det 

endelig igen og vi er sa  klar til 

2 dage med festligheder 

allerede fra kl. 1400 begge 

dage til langt ud pa  natten!  

Oversigten over hvorna r der 

er bordfodboldturnering  og/

eller hvorna r Partypiloterne 

ga r i gang, sa  har Nybro 

Tidende lagt programmet pa  

side 3, sa  i kan holde styr pa  

alle aktiviteterne!  

Begge dage bliver vilde, det er 

vi sikre pa  her hos Nybro 

Tidende, og hvis i tænker: ”Er 

det fredag eller lørdag der er 

mest gang i den?”, sa  tvivl ikke! 

Det er nemlig lige meget for du 

kommer jo alligevel til begge 

dage/aftener. Du skal ikke ga  

glip af Standup komik af Elias 

Ehler, Lior, Sub’s up, DJ Vino, 

Lea og Daniel og DJ Thomas 

Prien! Os fra Nybro Tidende 

glæder os til at deltage, 

ligesom du ogsa  gør!  

 

 

 

Nybro Festival 

Begge dage 75kr. 

(100kr. i døren) 

Tjek programmet: 

Se side 3 

Sparetips - Mad! 

Se side 10 

 

Pasta m. skinke og fløde 

I alt: 27,95kr.  

Antal portioner: 3  

 

”En beskeden vindertype 

der græder til 

kæmpeapers 

kærestesorger, det er min 

personlige opsummering!” 

Mød redaktørerne 

Se side 4 
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 Den Personlige Side 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Alexander (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Majbritt (næstformand) Alexander, G04 Ask, M47 Sandra D10 

Ea, D63 (suppleant) Alexander.bagge@gmail.com     

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær Helene, D09 Miia, H06 

Formand:      Thomas, E23 Ann Sofie Holm, B49     

AB-ulige:        sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Bryggerklub 

    Mikkel, R61 Kristian, C20 

AB-lige:         Henrik, A32 Revisorer     

    Biklubben Motionsrum 

CD-ulige:      Ea, D63  NybroTidende Ida, C18 Alexander G04 

  Jakob Jensen, R52 Troels, C22 Alexander 

CD-lige:        Troels, C22 Mikkel Mørch, S05     

  Emma Broberg, S24 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:       Nikolaj Folander Smit, P16 Kristoffer, L10 Jonas Høj, G24 

  tidende@nybro.dk     

EF-lige:       Nybro Kagefestival FC Nybro 

  Sekretariatsgruppen/fremleje Ann-Louise, P27 Claes Scherwin, O52 

GH-ulige:     Trine, G17 Office hours: Monday 19:00-20:00     

  and Thursday 20:00-21:00 in the   FC Nybro Chicks 

GH-lige:   GH-basement.   Malea Madsen, K62  

  Phone: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mikkel, J21   Service 

                     Jakob, K55 (sup.) Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:     Office hours: Tuesday  Alexander CD-kælder 

  19:30-20:00 in the GH-basement. Tlf.: 46 97 (44 28)   

LM-ulige:    Louise, L33 E-mail: klage@nybro.dk Tlf.: 26 25 44 52 Cykelværksted 

                    Lea, L15 (sup.) Phone: 21 48 54 55 Troels, C22 LM-kælder 

LM-lige:      Peter, L36   Tlf.: 46 97 (42 22)   

  Netværkskontor Tlf.: 50 44 10 90 Klapstole 

NO-ulige:    Mathilde, O57 Office hours: Monday 20:00-21:00 Alexander G04  

  in the GH-basement. Tlf.: 20 61 48 46   

NO-lige:   E-mail: admin@nybro.dk For at blive låst ind Trailer 

  Phone: 21 48 54 55 koster det: Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:    Ann-Louise, P27    9:00-21:00: kr. 50       

  TV/Antenne 21:00-9:00: kr. 100 Fadølsanlæg 

PR-lige:       Nikolaj, P16 Nikolaj, P16     

  antennegruppen@nybro.dk KælderCaféen 

ST-ulige:     Caroline, S37   Opening hours: Fridays 20:00-03:00  

                    Marie, T59 (sup.) Miljøgruppen One Saturday each month 20:00-05:00 

ST-lige:       Kasper, T61 Troels, C22 (announced seperately). 

                    Rasmus, S21 (sup.)  miljo@nybro.dk Formand: Kasper Rohardt Børger, C02  

Lejligheder: 
  Næstformand: Jacob Riis, G02  

  Kasserer: Henrik Stigsberg Pedersen, A32  

C, D og G: Thomas, E23   Sekretær: Chelina Kristensen, G02 

    Beboerrådsrepræsentant: Ea Nielsen, D63  

H og L:     Suppleant: Thomas Laustsen, B64 

        

M, O og S:        

        

  De lokale 

NB! Inspektør  Vaskeriet   

Punkter til dagsorden skal 

sendes til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via 

nybro.dk > For beboere > 

Beboerrådet > ”Tilføj punkt til 

dagsorden”. 

Lars Kaj Åbent: 8:00-19:00 

varmemester@nybro.dk     

Tlf.: 4000 Nærkøb og pizzeria 

Kontor tid  Tlf.: 4002   

Mandag: 16:00-18:00  Hverdage: 15:00-21:00 

Tirsdag+fredagy: 07:30-09:00 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Maj-august: åbent til 22:00 alle dage. 
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 DJ fra Distortion spiller til Nybrofestival 
Vi har fornøjelsen af at opleve DJ Thomas Prien til Nybro 

Festival 2014! Han spillede også på festivallen i 2012, så han 

har erfaring med at fyre op for festen på Nybrogråd kollegiet!  

Men hvem er Thomas? Hvad har han lavet af DJ-ting? Det får i 

svar på her: 

Thomas Prien har været på DJ skole i New York, og har 

efterfølgende spillet til en række privat fester, og for nylig har 

han spillet til Distortion, hvor han havde sin helt egen scene 

med et par venner.  

Hvad kan vi forvente at høre når du spiller i weekenden? 

Der kommer til at være en god blanding af house samt en 

masse tracks som er populære for tiden (forskellige genre), 

samt et par gamle klassikere. DJ Thomas siger selv, at han 

hellere vil spille en masse festlig og køre i mange genre end at 

holde sig til en bestemt. Så forvent det uventede!  
 MikS05 
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Nybro Tidende har fået nyt layout! Med 

nyt layout får I også mulighed for et 

bedre bekendtskab med de 4 

redaktører, der her fortælle lidt om sig 

selv på en helt ny måde.   

Mikkel Mørch (Tegn-og-gæt’er, øl-glad, 

Falstring) : 

”Den yngste først”,  kan vi vist kalde det 

her, som selvfølgelig er til min fordel 

(ligesom i et klassisk brætspil). Jeg 

foretrækker altid at starte, for sa  er jeg 

”den første”, og føler mig pa  den ma de som 

nr. 1. Og det kan jeg godt lide. Har altid 

været konkurrencemenneske. Hvis vi pa  

Nybro Tidende havde en skriv-en-god-

artikel-konkurrence, sa  vil jeg da helt 

sikkert stræbe efter førstepladsen! Om jeg 

vinder tør jeg ikke udtale mig om, for er 

ogsa  ret beskeden til daglig.  

Fun Fact: Fra 4. klasse til 2.g. var min 

drøm at blive bygningsingeniør 

Jeg har altid haft store drømme, og den har 

var meget vedvarende, men jeg fandt lige 

pludselig ud af i 2.g. at det var super 

kedeligt. Ret ærgeligt, men sa dan er det. Nu 

studerer jeg design og innovation, og det er 

bare ”the shit” for mig, sa  alt er godt!  

Fun Fact: Blev nr. 2 i Horbelev løbet 

2014 

Som nævnt tidligere er min favorit position 

nr. 1, sa  var utrolig skuffet efter 5km med 

kramper i begge ben, at slutte pa  2. pladsen 

efter en høj og slank 15-a rig gut. Virkelig 

skuffet! 

Fun Fact: Den eneste film jeg har fældet 

en tåre til er.. King Kong 

Som den faste anmelder her, sa  vil jeg lige 

sla  fast jeg IKKE anmelder filmen King 

Kong fra 2005. Skal aldrig se den film igen.. 

En beskeden vindertype der græder til 

kæmpeapers kærestesorger, det er min 

personlige opsummering! 

Emma Broberg (rødtoppet-

brædtspilshader, fløde-glad, Vestegnen-

tøz-med-z!)  

”De sma  først,…” Det er helt fint  med mig, 

Mikkel ;). Jeg har det bedst med at vinde, 

na r jeg ikke starter ( i brætspil) for sa  er 

det det federe na r jeg vinder! Faktum er jeg 

aldrig spiller brætspil, jeg kan spille krig  

med kort og yatzy med terninger. Altsa  spil 

hvor jeg, hvis jeg nu taber, altid kan 

berolige mig selv med, at jeg kun tabte 

fordi skæbnen ikke var pa  min side.  

Fun Fact: Jeg blev aldrig konkurrence 

svømmer.  

Da jeg var barn, jeg var faktisk en ret  god 

svømmer, men hadede konkurrencer. I dag 

har jeg  konstateret at jeg hadede 

konkurrence sa  meget, fordi jeg simpelthen 

hadede at tabe. Sa  begyndte jeg til kajak, 

jeg vandt ret hurtigt det hele, og sa  var 

konkurrence sjovt alligevel.  

Fun Fact: Tuder til film!  

King Kong, skal jeg vist aldrig se, hvis det 

fik Mikkel til at trille en ta rer. Jeg tuder til 

alt, 7 heaven, Disney. Det er sa  pinligt at ga  

ud af biografen fuldstændig stortudende, 

men snot ud af næsen,  og med røde øjne.  

Fun Fact: Jeg kan du nye forbudte trin 

Pa  min rejse i sommer til Hviderussland 

lærte jeg de nye forbudte trin, jeg skal nok 

vise dem til Nybro Festval! 

En sød, puttenuttet tøs, der måske har 

tildens til at blive lidt højtråbende, hvis hun 

taber. Tudeprinsesse!  

Jakob Jensen (Skarp, Altid-gang-i-den, 

no-worries-type) 

Jeg sidder aldrig stille.. Eller jo, det gør jeg, 

men det burde jeg nok aldrig med alle de 

bolde jeg har i luften. Faktisk er der for 

mange til at jeg kan gribe dem alle. Og sa  

alligevel, sa  er jeg faktisk ret god til det der 

med at gribe bolde. Jeg er nemlig 

sportsnarkoman, elsker udfordringer, fest 

og farver og sa  laver jeg en masse frivilligt. 

Jeg har som regel altid ba l i noget sjovt, 

ideer om noget spændende eller gang i en 

syret plan om hvordan jeg gør mig selv og 

andre til grin—alt sammen for ”the 

common good”! ;) 

Fun Fact: Fald over egne ben og … 

A ret er 2004 og jeg ankommer i skole med 

venstre underarm i gips. Folkene farer til 

og spørger hvad jeg har lavet i weekenden. 

Mig: Jo altså, jeg spillede håndbold og .. 

(Flere strømmer til) 

Andre: Oh, hvad skete der?! Blev du tacklet? 

Mig: … altså jeg løb baglæns, og så lidt 

sidelæns, og faldt så over mine egne ben… 

Latteren bryder ud og jeg sidder alene 

tilbage.. Joh, det var sgu sejt at brække sit 

ha ndled pa  den ma de ;) 

Fun Fact: Jeg er for kendt til det her 

sted! 

At sige jeg har gjort mig populær pa  min 

gang er ma ske en underdrivelse. Jeg vælger 

selv at se det som positivt, men ma ske er 

jeg faktisk rettere udsat for mobning?! 

Hvem ved? 

Status er i hvert fald at der hænger 

adskillige pinlige billeder af mig pa  mit 

køkken—og kun af mig! Alt fra grisenæser 

til mig i alt for sma  badebukser pryder 

køkkenet. Og na  ja, sa  da ogsa  min hvide 

røv der mooner til køkkenet hele vejen fra 

Australien.. Hvem kan ikke lide et 

personligt postkort? 

Nikolaj Folander Smit (nørd, hippie) 

Da jeg var omkring 11 fik jeg en meget 

gammel men funktionel computer, 

kasseret fra en skole, min stedfar 

arbejdede pa . Den eneste ma de man kunne 

gemme data var ved at tilslutte en 

ba ndoptager, sa  hver gang jeg tændte den, 

skulle jeg begynde forfra. 

Fun Fact: Jeg lærte at programmere på 

den computer... 

Der gik over 10 a r inden jeg opdagede 

hvad det var jeg havde lært, og nu 

programmerer jeg alt hvad jeg kan komme 

i nærheden af! 

I løbet af den a rrække fik jeg prøvet et 

væld af erhverv og uddannelser af. 

Fun Fact: Jeg fulgte kortvarigt en 

bagermester 

Hold jer fra alt med glasur pa . 

Fun Fact: ”Datateknikersvend” 

Det lyder mærkeligt, ikke? Det er hvad jeg 

vil skulle kalde mig selv na r jeg er færdig 

med studiet. En uddannelse, som ligner 

ha ndværkeruddannelserne pa  alle 

punkter, og ma ske giver det ogsa  god 

mening. Man bygger noget med hænderne, 

som man fa r en øjeblikkelig tilfredsstillelse 

af at se tage form. 

 Redaktørerne på NybroTidende - Fun Facts 
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6. september // SVARTSOT + support: Vanir 

 

 

 

”The best album we have ever done and 

the best music we have ever written. 

Featuring: Our heaviest, most brutal riffs. 

Our finest, most beautiful, haunting, 

complex, evocative melodies. Our most 

exciting lyrics, including some seriously 

grim folk tales, both traditional and 

original, with masses of folklore, beautiful 

maidens, baudy drinking and horrific 

murders. Bagpipes. And also a couple of 

things you have never heard from Svartsot 

before. ” templet.dk 

12. september // CHORUS GRANT + support 

13. september // CLUB 16 

19. september // PET THE PREACHER + 
support 

27. september // DE DØDELIGE + support 

”Det er ikke kun Nik & Jay, der har 

forelsket sig i De Dødelige. Deres 

elektroniske, dystre og melodiske r&b 

har taget både musiknørder og publikum 

med storm. I april udvalgte Soundvenue 

den drømmende popperle ‘Sig Det’ til ‘Top 

Track’. Derefter gik det stærkt for duoen, 

der består af sanger Andreas Ringblom og 

producer Ulrik ” templet.dk 

29. september // THE SHRINE (us) + support: 
Dirty Fences (us) + Death Valley (nl) 

4. oktober // SØS FENGER TRIO 

17. oktober // RUGSTED & KREUTZFELDT 

30. oktober // THE SANDMEN + support 

1. november // VON DÜ + support 

8. november // 
HANNAH SCHNEIDER 
+ support 

 

 

 

 

”Karrieren igennem har Hannah Schneider 

betrådt overraskende stier. Og selv om 

hendes popsange synes glasklare, er de 

oftest forvandlingskugler, hvis nuancer 

bliver afsløret for det grundigt lyttende 

øre. Det gælder også singlen ’Life is Easy’, 

som udkom 2. juni. ” templet.dk 

13. november // GINMAN/EIVØR 

Levende musik i Lyngby 

Sex & Samfund 
Abnorm: Noget, der ikke er som der, vi er vant til; noget der afviger fra de vedtagende 

regler—afviger fra normen : Hvis er mand kysser alle søde piger, ham møder, vil vi være 

tilbøjelige til at kalde det—for det er vi mange, der har—men fordi han giver efter for den 

lyst, til trods for den vedtagende regel, der siger, at det gør man ikke.  

Abort, abortere, abortmidler:  ”….De fleste kvinder vil gerne have børn, men det sker, at de 

bliver gravide, hvor det er uheldigt. Det kan være, fordi de ikke er gift, eller midt i en 

uddannelse, eller fordi de mangler penge…” 

”… Der hersker en del overtro pa  dette felt. Der nævnes kvinde og kvinde imellem en masse 

>>metoder<<, en masse abortmidler. Mange af dem, som fx at hoppe, løbe lange ture og 

drikke rødvinstoddy, er naturligvis ret uskadelige og sikker heller ikke abortfremkaldende…” 

Adonis: Afrodites (Venus’) elskede; bruges nu om en smuk mand.  

Afhåring: I vor kultur plukker man øjenbryn, og kvinderne fjerne ha r fra armhule og ben. I 

visse religioner fjernes hovedha rene helt eller delvis, men der er ogsa  naturfolk, der fjerner 

ha rene ved kønsorganerne.  

Afholdenhed: Ordet bruges især om afholdenhed m.h.t. samleje. Kønsdriften er et behov, der 

findes hos alle mennesker—et behov som sult og tørst, og kræver som disse at blive 

tilfredsstillet med større eller mindre mellemrum… 

Alkohol: Er den berusende del af øl, vin og spirituosa. Alkohol nævnes ba de som afrodisiacum 

og som elskovstryllemiddel, fordi det virker nedbrydende pa  hæmningerne. Nu kan hæmninger 

jo ogsa  være praktisk at have, sa  alkohol fa r med nogen ret skyld for en del børn uden for 

ægteskab og rene sædelighedsforbrydelser.  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

http://www.templet.dk/portfolio/item/6-september-svartsot-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/12-september-chorus-grant-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/13-september-club-16/
http://www.templet.dk/portfolio/item/19-september-pet-the-preacher-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/19-september-pet-the-preacher-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/27-september-de-doedelige-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/29-september-the-shrine-us-support-dirty-fences-us-death-valley-nl/
http://www.templet.dk/portfolio/item/29-september-the-shrine-us-support-dirty-fences-us-death-valley-nl/
http://www.templet.dk/portfolio/item/344/
http://www.templet.dk/portfolio/item/17-oktober-rugsted-kreutzfeldt/
http://www.templet.dk/portfolio/item/30-oktober-the-sandmen-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/1-november-von-du-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/8-november-hannah-schneider-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/8-november-hannah-schneider-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/8-november-hannah-schneider-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/8-november-hannah-schneider-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/8-november-hannah-schneider-support/
http://www.templet.dk/portfolio/item/370/
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Forkortelser:  

NB: Nota bene.  

(A): Afstemning. 

(D): Diskussion. 

(O): Orientering. 

Dagsorden til beboerrådsmøde kl. 20.00:  
Fremmødte:  

Katrine G-17, 

Caroline T-65 

Rasmus T-45 

Ea D-53 

Malea K-52 

Thomas E-23 

Nikolaj P-16 

Troels C-22 

Mia H-6 

Mikkel J-21 

Ann-louise P27 

Tina  

Lars kaj 

Alexander E-16 

Mathilde O-57 

Valg af ordstyrer og sprog  

Sprog: Dansk  

Ordstyrer: Thomas 

Antal stemmeberettigede  

10. 

Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 

Godkendt. 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt.  

Økonomi 

NYK's konto: 149.217 kr. 

Netgruppen: 274.069 kr. 

Øvrige meddelelser  

Ingen.  

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

Ingen kommentarer.  

Indkommende punkter 

Nyt fra antennegruppen. (O). 

V. Nikolaj P16.  

Nikolaj giver et kort overblik over de nye procedurer og 
tiltag. 

I Nybrotidne er der vejledning til hvordan man deltager 
i kanalafstemning. Samt information om lille eller 
store pakker.  

Den store TV-pakke (D). 

V. Nikolaj P16.  

Nikolaj vil gerne modtage bud fra køkkenerne: Hvilke 
TV kanal kategorier SKAL være repræsenteret 
(med minimum én kanal hver) i den store TV 
pakke? 

Eksempler på TV kanal kategorier fra køknerne: Sport, 
film, Musik, Nationale Nyheder, Internationale 
Nyheder, Tegnefilm, TV2 News, Videnskab, Natur. 

 

Hvis der ikke er adgang til nettet skal man henvende sig 
til antennegruppen@nybro.dk eller til 
Netgruppen.  

Der vil kommen en procentvis rabat efter afstemningen 
er færdig, så man skal ikke bekymre sig om 
prisforskellen på afstemningen.  

Der er pr lidt over 90 der har stemt, og 
gennemsnitsprisen er 150,- 
Husk at kommenter på at der skal afstemmes 
også selv hvis man er tilfreds med pakken – ellers 
bliver den ændret.  

 

Volleyballbane til værdi af 9097 kr. (A). 

V. Caroline Konring, Marie Nielsen, Caroline Freltoft T-
65 

Efter det blev vedtaget at den gamle Volleybane måtte 
tages ned, søges der om penge til at sætte et nyt 
net op på en ny placering.  
se bilag 1.  

Pladsen foran ST køkkenerne ønskes anvendt. Bolde og 
lignende skal køkkenerne selv stå for, det kan evt. 
købes et par enkelte med i sættet. Det er en 
mulighed at evt. fællesbolde kan opbevares i 
motionsrummet. 

Afstemning:  

For: 6 

Imod: 0 

Blankt: 4 

Vedtaget.  

 Ny haveområde ved NO til Havegruppen (O)(A). 

V. Mia Ebbesen H-6.  

Havegruppen ønsker at få lov til at etablere nye haver 
ved NO-køkkenet. Der er tale om det stykke bare 
jord, som ligger ned til skoven/mosen. Det er der, 
hvor Biklubbens bier holder hjemme. 
Havegruppen ønsker, at tage dette areal i brug 
fordi der sidste år og i år har været stor interesse i 
Havegruppen og fordi der altid er et par stykker 
på ventelisten,  hertil kommer, at havegruppen 
forventer, at indsatsen med bekæmpelse af 
invasive arter ved LM-haverne (Japansk pilurt) kan 
betyde, at vi midlertidigt mister nogle af vores 
nuværende havestykker. Derudover ville de nye 
haver komme til at støtte vores nyetableret 
bigård, og glade bier betyder jo bedre udbytte af 
alle Havegruppens haver og de fælles æbletræer 
og bærbuske, som vi alle her på kollegiet nyder så 
godt af. 

For den præcise placering på kort – se bilag 2.  

Der burde ikke være nogen strid med fedning af sø mv. 

NO er med på ideen, men advarer mod en boldt eller 
to.  

Der er snak om en evt. grænse for hvornår haverne skal 
tages i brug så de ikke falder hen, og bliver 
ubrugte.  

Afstemning 

For: 9 

Imod: 0 

Blank: 1 

Vedtaget.  

Fodboldholdene søger om depotrum m. 4 nøgler 
(muligvis 400 kr. for nøgler) (D)(A). 

V. Claes O-52.  

Fodboldholdenes depot er ulåst, og de har ingen nøgler 
til depotet. Dette er et stort problem, da det er en 
kile til at mistede materialer. 

Der er for ca. 1½ år siden vedtaget, at de kunne få nyt 
depot, men der blev ikke fulgt op på det. 

400 kr. er vejledende, da det tidligere har kostet 200 kr. 
for 2 nøgler til depotrum: 

Afstemning: 688,- kr. til bolde 

For: 10 

Imod: 0  

Blank: 0 

Vedtaget.  

 

Fodboldholdene søger om 10 bolde 2.800kr (D)(A). 

V. Claes O-52 

Herreholdet har kun én bold, som kan bruges til kampe 
og den er allerede godt slidt. Derudover har vi 
nogle bolde af mindre størrelser eller dårlig 
kvalitet, som kun kan bruges til træning, hvilket 
langt fra er optimalt. 

Med de nye bolde, skulle begge hold have bolde nok til 
minimum afslutningen på 2015 sæsonen. Altså vil 
der først blive søgt om flere penge til bolde  
omkring 2016 eller senere. 

Boldene kan købes for 2.800 kr. ved køb af 10 bolde 
(her er indregnet 20% i mængderabat), og valget 
vil stå mellem 2 typer: Select royale eller select 
brilliant. 

Select royale: Pris: 349 kr./stk, 20% rabat for 10 styks 
og gratis fragt (tilbud 299 kr./stk) - se link. http://

www.fodboldexperten.dk/select-royale-
fodbold-hvid-lilla http://www.unisport.dk/
fodboldudstyr/select-fodbold-brillant-super-
hvidrod/80196/ 

 

Afstemning:  

For: 10 

Imod 

Blank 

Vedtaget.  

Motionsklubben har brugt penge til spejle (D)(A). 

V. Alexander Maschkow E-16.  

Motionsklubben har brugt 7515kr til udgiften vi har haft 
med de nye spejle. 

 Referat af beboerrådsmøde 

mailto:antennegruppen@nybro.dk
http://www.fodboldexperten.dk/select-royale-fodbold-hvid-lilla
http://www.fodboldexperten.dk/select-royale-fodbold-hvid-lilla
http://www.fodboldexperten.dk/select-royale-fodbold-hvid-lilla
http://www.unisport.dk/fodboldudstyr/select-fodbold-brillant-super-hvidrod/80196/
http://www.unisport.dk/fodboldudstyr/select-fodbold-brillant-super-hvidrod/80196/
http://www.unisport.dk/fodboldudstyr/select-fodbold-brillant-super-hvidrod/80196/
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Forkortelser:  

NB: Nota bene.  

(A): Afstemning. 

(D): Diskussion. 

(O): Orientering. 

Tirsdag, 2. September, 2014 kl. 19:00 i GH-kælderen 

Dagsorden beboermøde: 

2 nye Bestyrelsesmedlemmer søges (O) (A) 

v. Thomas  

De to nuværende medlemmer af kollegiets Bestyrelse som bor på kollegiet går af 
og derfor søges der to nye medlemmer til denne. Hvis du ønsker at høre mere om 
det så bedes du møde op til Beboermøde, hvor du også kan spørge ind til hvad det 
vil sige at være Bestyrelsesmedlem til de gamle Bestyrelsesmedlemmer. 

Tirsdag, 2. September, 2014 umiddelbart efter beboermødet i GH-kælderen 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Valg af ordstyrer og sprog  

Antal stemmeberettigede  

Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 

Godkendelse af dagsorden  

Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Orientering i forbindelse med gamle Beboerrådsreferater (O) 

V. Thomas.  

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

Indkommende punkter 

Ny nøgleansvarlig søges (A): 

V. Alexander Maschkow 

En af kollegiets 3 ansvarligere ønsker ikke længere at besidde posten, og der skal 
derfor vælges en ny.  

Ny formand for motionsklubben søges (D) (A) 

Alexander Maschkow 

En af de 2 formænd for motionsklubben ønsker ikke længere at besidde posten og 
der skal derfor vælges en ny. Derudover henstilles der til, at der altid sidder to 
formænd i klubben. 

Bryggerummets fremtid (D) (A) 

V. Troels  

Bryggerummet har p.t. ingen formand tilknyttet, og tilsyneladende heller ingen 
medlemmer. Biklubben har brug for et rum til slyngning, presning og bearbejdning 
af honning samt til opbevaring af udstyr og honningglas, og er derfor in-
teresserede i at overtage rummet. 

Vi vil gerne stemme om: 

1. En nedlægning af Bryggerklubben 

2. En overdragelse af brugsret og nøgler til Biklubbens formænd og medlemmer.  

Hunde klubbens fremtid (D) (O) (A) 

V. Line  

Da der kun er 2 aktive medlemmer tilbage I hundeklubben, vil vi gerne sætte den i 
dvale, medmindre der kan findes en ny formand, der kan sætte gang i klubben 
igen.  

Evt.  

Ny mødedato 

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

 

 

 

 

 

 Indkaldelse til beboer- og beboerrådsmøde 

Se bilag 3.  

Pengene er blive brugt, og de er trukket for motionsklubben selv.  

Thomas undersøger sagen – og får redegørelse som han sender ud pr. mail.  

Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om 
beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerråde 

Der mangler en suppleant efter den ene JK repræsentant. 

Ann Sofie sender en opdateret liste over medlemmer til Nybrotidende v. Nikolaj.   

Evt.  

Regnskab for kagefestivallen:  

Bliver udsendt med med referartet som bilag.  

Nikolaj P-16 har brug for adgang til skabene alle skabene, når han skal skifte 
pakker. Dvs. A-nølge godkendelse. Der foretages vejledendeafstemning  

For: 9  

Imod: 0 

Blankt: 1 

Formanden har indsamlet en ren straffeattest og tager på denne baggrund 
beslutning om at tilladelsen er givet.  

Der ønskes opdatering på hvem der er nøglebærer:  

Repræsentanter tjekker at listerne på gangende rummer: Alexander, Alexander og 
Troels. 

Regler for WIFI  

Der kommer muligvis et regelsæt fra K-net inden længe. Dette tages op på    

Ny mødedato 

2/9 2014. 

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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 VM for universitetsstuderende 

Næste UNIVERSIADE 

bliver afholdt 2015 i 

Korea.  

Det er ikke altid alle 

sportsgrene er på 

stævneprogrammet. Du 

kan tjekke om din 

sportsgren er på 

www.fisu.net   

EmS24 

The International 

University Sports 

Federation FISU, havde 

givet Minsk og 

Hviderusland æren af at 

afholde VM for 

VM for de der læser bøger OG samtidigt dyrker 

elitesport findes faktisk! I midten af august blev 

VM for universitetsstuderende i kajak afholdt i 

Minsk. Her deltog en af kollegiets beboere. 

Totalt var de et hold på 5, de udtog sig selv, 

arrangerede turen, og dermed kom på en rejse 

til Hviderusland de sent vil glemme.   

Gratis Mc Donald mad til OL/UNIVERSIADE 

Basketball, amerikansk fodbold, badminton, 

beachvolley, kajak, skak, slalom, cykling, floorball, 

futsal, golf, håndbold, karate, orientering, roning, 

rugby, skydning, squash, taekwondo, 

vægtløftning, brydning, listen er lang, og den er 

endnu længere. Listen på sportsgrene, hvor der i 

alle lige årstal afholdes et World University 

Championchip.  

Samtidigt er der en lang liste af sportsgrene, der 

er repræsenterede ved Universiade. Universiade 

er som OL og finder sted i alle ulige år. Sidste 

UNIVERSIADE blev afholdt var det  i London, hvor 

der i 2 uger var fyld med studerende i OL byen. 

Studerende der konkurede og deltog på stort set 

samme vilkår som OL atleterne. Dvs. gratis mad 

på McDonald, en by fyldt med atleter der dyrkede 

alle typer af sportsgrene, velkomst ceremoni mm. 

Et stævne der i antal, areal og organisering 

overgår alt du nok tidligere har deltaget i som 

sportsudøver, om det har været med den lokale 

fodboldklub på udenlandstur til Malmö, eller NM i 

Helsinki til skoleskydning i 7 klasse.  

Eget landshold 

Allerede sidste år, håbede Emma på at deltage 

ved årets universitets OL. Forbundet støttede ikke 

op og turen blev aldrig arrangeret. Sommer 2014, 

VM for Sprint i Minsk. Igen en gruppe af 

studerende kajakroere, der gerne ville afsted, 

men denne gang tog de sagen i egen hånd. 

Dermed blev en af atleterne også holdleder, 

Emma og 4 andre udtog sig selv, fik søgt tilladelse 

til at komme ind i landet, til at deltage, og tog 

afsted i rødt og hvidt.  

Stævnet var meget velorganiseret og 

professionelt. Der var udover det sportslige 

arrangeret guidede ture rundt i Minsk, så man 

havde mulighed for at se byen. Der var  

indceremoni, afslutningsceremoni med musik, 

nationaldragter, dans, og meget andet, der 

repræsenterede Hviderusland. Arrangørernes mål 

var at give atleterne nogle kulturelle minder 

udover det sportslige.    

Havde niveauet til at deltage  

Emma, deltog ikke bare for rejsens skyld. Hun var 

2 måneder inden stævnet lige præcis ikke blevet 

udtaget til senior landsholdet i kajak og havde 

derfor intet at træne imod. Med et relevant stort 

stævne at træne imod kom motivationen tilbage. 

Derfor var Emmas helt klare fokus på turen rettet 

mod at komme hjem med et godt resultat.   

 

Billede; fra indceremonien på Rostadion 

Emma og de andre roere vidste ikke hvad 

niveauet ville være til 

stævnet. Da de ankommer 

møder de flere af de roere, 

der weekenden forinden 

roede senior VM, samt 

vinden af VM  k1 1000 

meter.  

Kollegielivet hjælper 

på motivationen 

Larm fra Kælder Caféen, ugentlige fester  på 

køkkenet, høj musik. Det burde være et 

forstyrrende element  i en dagligdag, hvor alt 

handler om at træne optimalt. Emma ser det kun 

som en fordel. ”Jeg elsker når min dør er tapet til 

og det hele sejler. Min hverdag er så centreret 

” Jeg er kan sige jeg 

er den 6 bedste i 

verden til at læse 

bøger OG ro kajak på 

k1 500 meter, det er 

da lidt sejt”  - Emma   
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Den nye Vollyballbane har været 

velbesøgt hele sommeren.  

Utilfredshed har skabt fællesskab 

Der bliver ikke længere ra bt ”URBAN! ” na r 

en bold rammer træerne pa  banen og STs 

beboere er ikke længere udsat for bolde, 

der brager mod ruderne. Sa dan var det 

nemlig før, dengang Nybroga rds 

Vollyballbane la   udenfor ST værelserne.  

Det endte med en klagesag fra ST-ulige 

over, at ST-lige, der var de primære spillere 

pa  banen, spillede, larmede og ramte 

ruderne. Med klagen kom dog ogsa  en 

forespørgsel om indkøb af nyt net og 

muligheden for at finde et nyt og bedre sted 

af placere den.  

Ansøgningen blev godkendt i 

beboerra dsmødet, nettet blev sat op, og nu 

spiller ST Lige og ST Ulige, samt mange 

andre beboere fra kollegiet sammen pa  den 

nye bane placeret lige udenfor STs 

køkkener.   

Volly, grill og øl 

Vollybanen har samlet mange 

vollyglade beboere, der ellers aldrig  

ville havde lært hinanden at kende. 

Der blev derfor lavet  en a ben 

facebook gruppe, der hedder Nybro 

Volly Club. Der alle kunne skrive 

ind og efterlyse en spillere, na r de 

manglede spillere pa  holdene. Der 

har gennem sommeren været god 

aktivitet pa  gruppen. Den har ogsa  

resulteret i grill arrangementer og 

øldrikning.  

Biklubben og biproblemer 

Den nystiftede biklub valgte at 

placerer deres bier lige ved siden af 

vollyballbanen. Dette resulterede i 

en hvis uro, omkring bierne og 

spillernes færden pa  banen. Da 

sommeren startede blev flere 

beboere stukket i fødderne. Dette 

skabte igen en hvis uro og 

forundring i forhold til valg af 

placering af bi staden.  

Efter nogle kampe pa  banen, blev 

alle blomster tra dt ned. Dette gjorde 

at 

Volleyballbanen  

Bi-klubben 
Biklubbens første sommersæson er 
snart slut, men hvordan gik det? En af 
formændene, Troels, vil gøre os klogere 
på hvordan der er gået, og hvad det er 
for bier vi har fået i baghaven.  

Buckfast bier 

Biklubben startede med at købe en 
bifamilie i Maj. Bifamilien, som besta r af en 
masse arbejderbier, droner (de eneste 
hanbier) og en mærket dronning, blev 
leveret i et magasin (en kasse) med ti tavler 
en bund og et la g.  Bierne er af typen 
Buckfast. Denne art er avlet til at være rolig, 
produktiv og modstandsdygtig overfor 
sygdomme bragt til fra andre lande, i 
modsætning til de oprindelige brune bier 
som kan findes pa  Læsø. Biklubben fik 
tidligt i fora ret tildelt 10.000kr. i 
opstartstilskud fra beboerra det ud over det 
almindelige klubtilskud pa  2.000kr. De 
penge er primært ga et til udstyr og bier, 
medlemskab af biavlerforeninger, køb af 
vinterfoder samt sygdomsforebyggende 
midler oveni.  

”Nu må vi se hvor meget årets honning kan 

indtjene og om det er nok til at dække de 
løbende omkostninger, sådan som vi håbede 
på” fortæller Troels. 

Medlemstal 

Udover de mange tusinde bi-medlemmer, 
er klubben nu oppe pa  32 biavler 
medlemmer. Klubben ønsker gerne flere 
medlemmer, sa  der er flere til at tilse 
staderne.  Alle er velkomne i biklubben, 
men man fa r kun noget ud af 
medlemsskabet hvis man dukker op til 
møderne, det er der de tilser staderne og 
diskuterer detaljerne i hvad der skal ske. 
Der er fornylig blevet opdateret pa  
Klubsiden pa  Nybro.dk,  sa  der er de 
vigtigste informationer omkring 
medlemskab, allergi, honning og lidt fakta. 
Der arbejdes dog stadig pa  vedtægter.  

Klager om bistik 

Klubben har fa et klager over at folk er 
blevet stukket  og det er de selvfølgelig 
kede af.  

”Vi arbejder på at markere bigården, og gøre 

opmærksom på, at det altid er en god idé at 
være forsigtig med at gå barfodet i græsset, 
om det er en bi fra vores kollegie, vores 
nabos bistader, et andet stade indenfor 3 
kilometers radius, vilde bier eller om det er 
pga. hvepsetid gør ikke smerten mindre og vi 
vil blive bedre til at gøre opmærksomme på 
sæsonbetingelserne. Hvis man er utryg ved 
bierne skal man også være meget 
velkommen til at kontakte os, så vi kan svare 
så godt som muligt på spørgsmål. 

Vi kan selv tælle antallet af stik på én hånd i 
forbindelse med arbejdet hos bierne, og de 
fleste gange har det været på grund af 
overmodighed. Så kollegiets bier har helt 
klart haft et roligt temperament i denne 
sæson”  

Hvordan er det at være biavler? 

”Det har været en spændende at lære om 
bierne og vi har helt sikkert en masse vi skal 
lære endnu, både mht. insekter og biklubbens 
drift” - Troels 

Man er altid være velkommen til at 
kontakte formændene, og bidrage med 

(Billede; udsigt fra ST-uliges terrasse) 

Salsa rytmer og reggae fra musikanlægget, 

blandet med sol og sommerferie. Det har 

tilsammen samlet mange om den nye 

Vollyballbane.  

Lige i øjeblikket, hvor kulden er kommet, 

står banen tom. Men sommeren igennem 

har der været meget aktivitet på banen. 

Holdene har ofte været miksede med 

beboere fra hele kollegiet, alle har været 

velkommen uanset boldkompetencer og 

boldkontrol.  
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August ma ned har na et sin ende, og 

dermed er de fleste langt om længe vendt 

tilbage til kollegiet og det til tider ha rde 

studieliv. Tilbagevendingen til kollegiet 

betyder ogsa , at kollegiets to fodboldhold 

igen er startet op forud for 

eftera rssæsonen! 

Drengene er startet op med træning 

onsdag fra 17:30 og et par timer frem 

mens pigerne sammen med P.O.P træner 

tirsdag og torsdag fra 17:30 til ca. 19:00. 

Fora rssæsonen har pa  banen tegnet sig 

vidt forskelligt for de to hold, men de 

bagvedliggende tendenser er desværre den 

samme. Holdene mangler spillere, hvorfor 

alle interesserede ikke skal være bange for 

at komme til at mangle spilletid!  

Pigernes fælleshold med P.O.P, PoNyerne, 

har vundet begge deres kampe i fora ret og 

ligger derfor godt til i oprykningsræset. En 

oprykning ma  siges at være særdeles 

interessant, sa  man kan komme tilbage op i 

den mere spændende og holdrige 1. 

division. 

Hos herrerne er det ikke nær sa  godt. 

Siden midten af sidste sæson har holdet 

sloges med næb og klør for at kunne samle 

nok kontinuerlige spillere til at kunne stille 

hold til hver kamp, og det har sat sit 

tydelige præg. Holdet har tabt samtlige 

kampe i fora ret, hvorfor skuden nu 

omsider kun kan vendes og ga  opad igen. 

Noget nyt skal startes op, og holdet ha ber 

derfor pa  at se mange nye ansigter her i 

eftera ret, sa  holdet igen kan spille sig op 

hvor det er rigtig sjovt. Sa  sent som sidste 

a r spillede man med i 1. divisionen, og pa  

længere sigt ville det være fedt igen at 

komme derop! 

Sa fremt du har den mindste lyst i at 

deltage skal du blot tage at møde op! 

Kollegiets fodboldhold er gratis at være 

med pa , og det eneste du selv skal sørge for 

er dit eget udstyr. Du styrer selv hvad du 

træner i, mens det kræves at du bærer 

benskinner i kampene.  

Holdene træner pa  banerne ved 

Engelsborghallen, der ligger lige efter 

Netto, pa  modsatte side af vejen. Har du 

brug for mere info, sa  tjek Nybro.dk -> 

Klubber -> FC Nybro og find 

kontaktoplysninger pa  trænerne for de 

enkelte hold. 

Vi ses!   Jakob R-52 

Kampe

 

Damer  

11/9 18:00 vs. Regensen 

28/9 17:00 vs. Regensen 

Spiller du fodbold? 

Skal du ikke være bartender? 
Et nyt semester betyder bl.a. starten pa  en 

masse fede nye fredagsaftener i vores alles 

bar, KælderCafeen, hvor ugens stress og jag 

kan skylles væk med et par øl, drinks eller 

shots. Stemningen og de super billige 

priser sikres mest af alt gennem det 

fantastiske bartender-crew, der hellere end 

gerne ser nye ansigter i blandt dem. Ma ske 

var det noget for dig? 

I et forsøg pa  at lokke flere til at prøve 

kræfter med bartendergerningen her pa  

kollegiet holdet KælderCafeen et lille event 

den 5. september kl 20:00, hvor alle er 

velkomne til at komme ned i baren og høre 

nærmere om, hvad det faktisk indebærer at 

være bartender her pa  kollegiet. 

Begivenheden er netop blevet lagt op pa  

facebook, hvor I kan finde den ved at søge 

pa  følgende: 

”Bliv bartender i KælderCaféen infomøde”. 

Ma ske tænker du pa , hvad det indebærer at 

være bartender i baren? Og hvad fa r du for 

det? Alt det besvares i detaljer pa  mødet. 

Du kan dog ogsa  fa  den hurtige version, 

ba de her og ved at spørge bartenderne bag 

disken pa  enhver aften!  

Som bartender forventes det, at du tager 

mindst 1 vagt hver tredje ma ned. Jo flere vi 

er, jo mindre SKAL vi arbejde. Som 

bartender melder man sig selv til de vagter 

man kan og vil, og der forega r derfor ingen 

tvang. Man er ikke lønnet som bartender. 

Dog sa  fa r man 10 klip for hver vagt man 

tager. 1 klip svarer til 1 gratis drink. Man 

drikker derfor tildels gratis hvis man 

arbejder i baren. 

Det ovensta ende er sa  at sige de mere 

konkrete ting. Hvad der dog, i min egen 

erfaring som bartender som bartender i 

KælderCafeen, er langt langt vigtigere, er 

hvad man fa r ud over dette. At være 

bartender giver dig et fantastisk netværk 

pa  kollegiet. Pludseligt kender du en masse 

mennesker, ba de bartendere og ikke-

bartendere. Tilmed er særskilte 

bartenderfester og aktiv-fester som man er 

en del af—oplevelser der simpelthen bare 

skal oplevelses pa  egen krop! Hvad venter 

Infomøde for interessere 

Hvor:   KælderCafeen 

Hvorna r:  5. september kl 20:00 

Hør mere om alle aspekterne om at være 

bartender og fa  svar pa  alle dine 

spørgsma l 

Kom og ha’ det sjovt med os andre!!  
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Totalt billig mad, er lige det vi kan li’ 

her på kollegiet. Når det er sidst på 

måneden og du mangler lidt kroner og 

øre, så kan der spares store summer på 

maden! Se opskrifter på billig, men 

sådan OK-lækker mad her!  

1. Pasta m. skinke og fløde 

Jeg laver normalt denne ret med bacon 

tern til ogsa , men  det her er den skrabede 

version, der virkelig kan betale sig! 

Ingredienser/indkøb:  

3-400g/500g Skruepasta, 5kr. Netto 

1 pk. Skinkestrimler 9,95kr. Netto 

1/2 L, Arlas Madfløde 13kr. Netto 

I alt: 27,95kr.  

Antal portioner: 3  

Pr Portion: 9,31 kr. 

Sæt en gryde med vand, olie og salt til at 

koge. Na r vandet koger smider du pastaen i 

vandet (300-400g af de 500 i posen). 

Herefter smides der lidt olie pa  en 

varmpande, hvor skinkestrimlerne ogsa  

lægges pa  og steges. Na r strimlerne har 

steget i 5-6 minutter hælder du fløden i og 

fa r det op i kog.  Tilsæt her lidt salt og en 

del peber - hvis nu du har krydderier i 

fælleskøkkenet eller lejligheden, sa  

eksperimente r gerne!  

Jeg har fundet ud af at karry og/eller chili 

passer godt til. Na r fløden har været i kog i 

5 minutters tid skruer du ned for varmen. 

Na r pastaen er færdig, blander du den 

sammen med indholdet fra stegepanden i 

en ska l, gryde e.lign. Sa  er der serveret!  

 

2. Æggekage m. bacon 

Her købes der ind til mange portioner men 

det er prisen værd! Og samtidig mætter 

denne ret godt, sa  det giver jo ekstra værdi 

til pengene. 

Ingredienser/indkøb: 

500g/1,5kg store kartofler  12kr. Netto 

1 pk. Bacon tern 9,95kr. Netto 

5/20 æg 20kr. Netto 

I alt: 41,95kr. 

Antal portioner 3 (meget sulten sa  er det 2) 

Der vil være mad til 3 omgange hvis du 

køber 3 gange bacon tern. Følgende er 

udregnet med det grundlag: 

Pr. Portion  6,87kr./sulten 15,46kr.  

Skræl og skær kartoflerne i terninger pa  ca. 

1x1cm. Steg baconen pa  en stor varm 

pande uden fedtstof, indtil det er 

nogenlunde sprødt. Tag det af panden og 

læg det pa  en tallerken med køkkenrulle. 

Tilsæt olie hvis panden er tør.  

Steg kartofler ved højeste varme under 

jævn omrøring. Skru ned til middel varme 

og steg videre i 10-12min til kartoflerne er 

næsten møre.  

Imens kartofler steger, pisk æggene 

sammen med salt og peber i en ska l. Hæld 

det over kartoflerne na r de er stegt færdig. 

Dæk gerne panden med et la g eller andet 

(sølvpapir rækker ogsa ), lad det stege i 

medium varme indtil æggemassen er 

stivnet ca. 7-8min. Og sa  er den klar!  

Man kan ogsa  tilsætte rødløg til retten, det 

giver lidt ekstra smag. 

3. Pitabrød med hk. Oksekød 

Primitiv men lækker nok, for kødelskeren 

der gerne vil spare lidt penge! 

Ingredienser/indkøb 

500g hk. Oksekød 14-18% 20kr. Netto 

1 ds. Majs 4,5kr Netto 

Mex&Co Taco krydderi 5kr. Netto 

1 pk. Pitabrød 8kr. Netto 

I alt: 37,5kr. 

Antal portioner: 3 

Pr. Portion: 12,5kr. 

Steg kødet i en gryde, indtil det ikke er rødt 

og tilsæt herefter krydderi og 1 dl. Vand. 

Steg videre pa  medium-høj varme i 7-8 

min. Sluk derefter for varmen og tilsæt 

majsen og rør det godt rundt. 

Varm pitabrødet pa  en brødrister eller i 

ovnen. Skær toppen af det varme pitabrød 

og fyld dem med kødet. Sa  er det serveret! 

MikS05 

 Sparetips - MAD 

Find det skæve tip! 

1. Afmeld medielicens og spar svimlende 

beløber og ikke mindst irriterende opkald! DR 

kontakter dig ikke hvis du afmelder 

medielicensen.  

2. Brug den lille TV-pakke pa  kollegiet, og hvis 

du savner mere TV sa  abonne r hos Netflix/

Viaplay/HBO Nordic/CMore Play eller andre 

lignende tjenester! Mellem 79 og 99kr. Om 

ma neden ud over de 24kr. For den lille pakke 

og du sparer 50-70kr. Pr. ma ned! 

3. Hold øje med prisen na r du handler. Hvis du 

har kontanter klar og beløbet bliver 44,24kr. 

Sa  betal med kontanter. Du sparer hele 24 øre! 
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SPROGHJÔRNET 
(DEN) Festival, (FR) Le festival, (ESP) El Festival 

 

To øl, tak (DEN) 

dos cervezas gracias(ESP) 

tvær bjór takk (ISL) 

două beri mulțumiri (ROM) 

kaksi olutta kiitos (fin) 

 

Har du et kondom (DEN) 

Onko sinulla kondomia (FIN) 

Haben Sie ein Kondom (GER) 

 

Vil du danse med mig? 

va dansezi cu mine? (ROM) 

zal je met me dansen?(NLD) 

va a bailar conmigo? (ESP) 

verður þú dansa við mig? (ISL)  

Godzilla (2014) - Anmeldelse 
En film der starter interessant, 

spændende, gribende! Men med denne 

film ryger luften af ballonen ret hurtigt. 

Vi snakker her om filmen ”Godzilla”, som er 

en kendt historie fra havltredserne, der er 

lavet pa  ny, sa  nutidens computerteknologi 

kan udnyttes.  

Filmen starter helt fantastik spændende, 

med konspirationsteorier fra 2. verdenskrig 

og vi møder den formodede hovedperson 

Joe Brody som spilles af Bryan Cranston 

(fra Breaking Bad bl.a.),  som mister sin 

kone pa  tragisk hvis da mystiske rystelser 

starter en nedsmeltning pa  det japanske 

atomkraftværk, hvor han arbejder til daglig. 

Der spoles frem 15 a r efter ulykken, møder 

vi hans søn Ford Brody, der nu har kone og 

børn, som er den reelle hovedperson i 

filmen, spillet af Aaron Taylor Johnson, sa  

der er helt klart noget for tøserne  i denne 

film!  

Joe Brody er meget interessant at følge i 

filmen, da hans passion for at afsløre at der 

findes noget monster-lignende, er meget 

fangende og jeg var helt opslugt af 

historien! Der er lagt op til at der skal ske 

noget stort og farligt. Og det gør der ogsa  

bestemt!  

Dog bliver filmen hurtigt til en ret monoton 

historier der omhandler militæret og vores 

hovedrolle-helt vs. monstre, med massive 

ødelæggelser og mange eksplosioner. 

Special-effekterne kommer virkelig i sit 

rette element her, hvor ødelæggelsernes 

detaljer er ret imponerende for en stund, 

men som sagt bliver det meget ensartet.  

Til slut er der oprejsning igen, da slutningen 

var ret fed pa  sin egen ma de, sa  der blev jeg 

lidt glad for filmen igen, og jeg sta r til slut 

med okay oplevelse af filmen. Det skal lige 

nævnes at  

Elizabeth Olsen er filmen ”Mande-øje-guf”, 

som en af de fa  kvindelige roller i filmen. Og 

det er desværre ikke noget at ra be hurra 

for, sa  du skal se filmen for dens historie, og 

den massive ødelæggelse og ret fede 

slutning. Sa  har du en god oplevelse i vente, 

men sørg for at din smartphone er med til 

midten af filmen, for der er tidspunkter i 

filmen, hvor tjek af 

Facebook e.lign. har 

Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden 

information du kunne tænke dig at få med i tidsskriftet?  

Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 


