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På tværs af kollegiet! 
I denne måned sker der flere aktiviteter på tværs af kollegiet end længe. Det ønsker vi i Nybro-

Tidende at støtte op om! At kende personer på sin gang gør livet fedt—at kende folk på tværs af 

kollegiet gør det awesome!  

Vi lægger ud med de mere for-

melle. Nybro Kagefestival hol-

der 2. og sidste omgang kage-

festival i a r, denne gang pa  PR-

ulige. Se meget mere inde i 

bladet!  

Samme dag holder KælderCa-

fe en temafest, som i denne 

ma ned byder pa  Halloween!  

Her stopper det formelle sa  

ogsa  for nu. Men hvorfor skal 

det ogsa  være formelt? Det er 

kommet os for øre, at fire gan-

ge pa  fredag holder fælles TDK, 

TDC bare pa  køkkenerne hos 

hinanden! Et initiativ vi gerne 

vil sprede videre til resten af 

kollegiet! Vi mødte i sidste 

ma ned en Pølse-TDC gruppe 

besta ende af fyre fra mange 

gange pa  kollegiet. Endnu et 

fedt initiativ!  

Sa fremt I har forslag til flere 

ma der vi kan komme hinanden 

ved pa  tværs af gangene, sa  vil 

vi meget gerne høre om det! 

Send os en mail og vi kigger 

nærmere pa  det! 

KAGEFESTIVAL! 8/10/2014 

Se side 3 

BEER PONG GO CRAZY 

Se side 9 

Julekalender “Tidsrejsen” 

Se side 10 

 

 

Forbud mod bar overkrop i motionsrum-

met! 

Pa  sidste møde blev dette besluttet. Punktet 

tages op pa  ny pa  det kommende møde. 

Havegruppen, biklubben og kanolauget 

har alle fået penge bevilliget. 

Klubberne har fa et henholdsvis 1.990,25, 

11.543,00 og et uspecifikt reparationsbeløb 

bevilliget. 

Ny cykeloprydning! 

En ny cykeloprydning er blevet efterspurgt 

og der bliver eftersigende arbejdet pa  sagen. 

En ny oprydning kan dog ikke finde sted før 

end til marts 2015. 

 

Ny sekretær! 

Nadia, G-4, er ny sekretær for beboerra det. 

Hun tager over efter Ann-Sofie, B49 

 

      

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Mandag. d. 3. November kl. 19.00 i GH-kælderen 
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Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, R52 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Rasmus (næstformand) Alexander Bagge, G04 Ask, M47 Sandra D10 

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

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær Helene, D09 Miia, H06 

Formand:      Thomas, E23 Nadia Frederiksen Oumaza, G04     

AB-ulige:       Ann-Sofie, B49 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Bryggerklub 

    Mikkel, R61 Søren, H05 

AB-lige:          Revisorer     

    Biklubben Motionsrum 

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

  Jakob Jensen, R52 Ask, M47  

CD-lige:        Adrian, C24 Mikkel Mørch, S05     

                      Nikolaj, C22 (sup.) Emma Broberg, S24 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:      Thomas, E23 Nikolaj Folander Smit, C22 Kristoffer, L10 Jonas Høj, G24 

  tidende@nybro.dk     

EF-lige:           Nybro Kagefestival FC Nybro 

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

GH-ulige:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00     

  og Torsdag 20:00-21:00   FC Nybro Chicks 

GH-lige:       Camilla, H54 i GH-kælderen.   Malea Madsen, K62  

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Mikkel, J21   Service 

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

JK-lige:        Johannes, K46 Kontortid: Tirsdag Troels, O07 CD-kælder 

  19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 46 97 (42 22)   

LM-ulige:    Louise, L33 E-mail: klage@nybro.dk Tlf.: 50 44 10 90 Cykelværksted 

                    Lea, L15 (sup.) Tlf.: 21 48 54 55 Alexander, G04 LM-kælder 

LM-lige:      Peter, L36   Tlf.: 20 61 48 46   

  Netværkskontor Ea Nielsen, D63 Klapstole 

NO-ulige:    Mathilde, O57 Kontortid: mandag 20:00-21:00 Tlf.: 50 53 43 46  Atle, S03 

  i GH-kælderen For at blive låst ind   

NO-lige:      Claes, O52 E-mail: admin@nybro.dk koster det: Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55 9:00-21:00: kr. 50 Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:    Ann-Louise, P27  21:00-9:00: kr. 100  

  TV/Antenne  Fadølsanlæg 

PR-lige:        Nikolaj, C22    

  antennegruppen@nybro.dk  

ST-ulige:     Sofie, S35   KælderCaféen 

                    Marie, T59 (sup.) Miljøgruppen Åbningstider: fredage 20:00-03:00  

ST-lige:       Kasper, T61 Troels, O07 Én lørdag om måneden 20:00-05:00 

 miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

Lejligheder: 
  Formand: Kasper Rohardt Børger, C02  

  Næstformand: Jacob Riis, G02  

C, D og G: Kasper, C02   Kasserer: Henrik Stigsberg Pedersen, A32  

    Sekretær: Chelina Kristensen, G02 

H og L:      Søren, H05   Beboerrådsrepræsentant: Ea Nielsen, D63  

  Suppleant: Thomas Laustsen, B64 

M, O og S: Troels, C22       

        

  De lokale 

NB! Inspektør  Vaskeriet   

Punkter til dagsorden skal sen-

des til sekretæren mindst ti 

dage før næste møde via ny-

bro.dk > For beboere > Beboer-

rådet > ”Tilføj punkt til dagsor-

den”. 

Lars Kaj Åbent: 8:00-19:00 

varmemester@nybro.dk     

Tlf.: 45 87 04 73 Nærkøb og pizzeria 

Kontor tid  Tlf.: 51 14 12 19   

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

Tirsdag-fredag: 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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Den anden lørdag i november bliver en sær-

deles travl dag. Ikke alene afholder Kælder-

Cafe en sin ma nedlige temafest om aftenen, 

ogsa  Nybro Kagefestival afholder sin halva r-

lige begivenhed. Netop denne starter vi med 

at kigge nærmere pa ! 

Lørdag den 8. november a bner Kagefestiva-

len op for dørene pa  PR-ulige hvor festiva-

len vil blive afholdt denne gang. I gangen 

foran køkkenerne vil der være opstillet bor-

de pa  vanlig vis til alle de kagesultne men-

nesker der vælger at dukke op. OBS! Der er 

dog e n lille ændring i forhold til tidligere! 

Man kan i denne omgang kun deltage ved at 

medbringe en kage. Tidligere har det været 

muligt at komme forbi og spise kage mod 

betaling, men dette er altsa  ikke en mulig-

hed i denne omgang. Det er imidlertid stadig 

tilladt at ga  sammen om at bage en kage 

flere personer, sa  længe den har en størrel-

se der ikke er mindre end det i selv ville 

spise. Fem personer kan altsa  ikke ga  sam-

men om at lave 3 sma kager. 

Begivenheden vil sta  pa  fra kl 14 til kl 17, og 

helt som vanligt vil hele arrangementet slut-

tes af med ka ringen af dagens bedste kager. 

De tre priser er som altid: 

- Den smukkeste kage! 

- Mest kreative kage! 

- Moderkagen (bedste smag)! 

Ka ringen sker pa  baggrund af deltagernes 

stemmer, hvorfor alle kan se frem til at væ-

re med til at finde vinderne i hver kategori. 

Go’ appetit! 

 

Efter kagerne er gledet ned, og muligvis 

ogsa  lidt aftensmad, sa  a bner KælderCafe en 

kl 21:00 dørene til en uhyggelig aften i ba-

ren. Aftenens tema er HALLOWEEN!!  

Baren vil naturligvis være pyntet op til en 

kæmpe fest, men ydermere opfordrer baren 

JER til at være kreative! Der er sa ledes præ-

mier pa  spil til de tre bedst udklædte pa  

aftenen! Tag derfor fat i dit køkken og ga  

sammen om at gøre aftenen til en kæmpe 

succes ikke mindst til jer selv! En gratis fla-

ske sprut har det som regel med at sætte 

godt skub i festen!  

Som altid er der lagt op til en lang fest da 

temafesten holder a bent helt til kl 5—det 

skal da udnyttes! Som et supplement til det 

almindelige udvalg af alkohol vil der natur-

ligvis ogsa  være juleøl at finde sa  kort efter J

-dag! 

I samme ombæring som festen bør det ogsa  

nævnes at KælderCafe en rigtig gerne vil 

tage imod flere nye bartendere! Baren dri-

ves udelukkende frivilligt og uden bartende-

re er der desværre ingen mulighed for at 

holde fest i vores billige bar.  

Man er mere end velkommen til at komme 

ned og prøve at være bartender en aften for 

sa  derefter at tage stilling til om det er noget 

for e n. Med sig fa r man yderligere 10 gratis 

klip man kan bruge pa  alt fra en øl til en 

Lille Fysiker (1 klip for hver drink) med i 

hatten, ogsa  selvom man efterfølgende skul-

le hoppe fra.     

           Vi ses!         Jakob, R-52 

Kagefestival og Halloween lørdag 8. november! 
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I sidste ma ned startede vi vores tur rundt 

pa  kollegiet for at høre om alle jeres udske-

jelser og fede oplevelser pa  gangene. I sidste 

ma ned fik gangene mellem LM og ST sa ledes 

fortalt os alle om, hvordan de havde travlt 

med alt fra nøgen-kano over glemte stole-

danse og ”tabte” ting fra balkonerne til ma -

ske det værste vi endnu har hørt om, nemlig 

afføring i hinandens møbler. Ja, det gik sgu 

vildt for sig i sidste ma ned! Nu er det sa  ble-

vet tur til gangene fra AB frem til JK og vi 

kan vidst godt fra start sige, at det var en 

smule mere roligt denne gang—og ma ske 

det var meget godt? 

Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke 

var gode historier at hente, og ej heller bety-

der det, at vi i denne ma ned ikke har hørt 

om særdeles grove, sjove eller dumme hi-

storier fra kollegielivet. 

Vi lægger ud i den mere rolige ende—og sa  

alligevel. Vi har valgt at udnævne AB-ulige 

til kollegiets dyre-gang, om end det nok 

mest omhandler gamle historie. En tidligere 

beboer pa  AB-ulige valgte sa ledes at op-

drætte hamstere pa  værelset. Et kuld ham-

stere varierer normalt mellem 4 og 12 un-

ger, og jo flere par, jo flere unger. Altsa  hur-

tigt et voldsomt projekt pa  et kollegieværel-

se!  

AB-ulige er dog langt mere end dyr. AB-

ulige var sa  vidt vi kunne forsta  beboet af 

ret mange flere drenge end piger, og pa  det 

ene køkken var der faktisk ingen piger—

SKANDALE! Na , men hvordan fa r man sa  det 

bedste ud af det? Jo, man holder sgu da bare 

Casino aften, samtlige fyre i  suits og sa  rul-

ler terningerne ellers bare! Mere af det tak! 

Pa  CD-ulige har man oplevet lidt af samme 

krig som vi kunne berette om i sidste ma -

ned. CD-ulige kender dog deres nu tidligere 

duelant, nemlig CD-lige. En tydeligt rystet 

beboer kunne sa ledes rapportere om de 

voldsomme tilstande for fa  a r siden hvor CD

-lige havde forma et at fyre et par røggrana-

ter af pa  gangen neden under—med det 

resultat at samtlige røgalarmer gik amok. 

Ikke nok med dette! Som endnu en galestreg 

fik CD-lige tilsjusket sig adgang til CD-uliges 

ene køkken hvor der sa  ellers bare blev 

smidt mel og barberskum over det hele!  

Nu fremsta r CD-lige jo hurtigt som lidt af en 

slagsbror af en gang. Dette er naturligvis 

ikke tilfældet, men en god drengestreg sta r 

man da naturligvis ikke over. Internt pa  

gangen har man derfor ogsa  været i gang, 

bl.a. med at bytte yderdøre værelserne imel-

lem. Se, sa  kan man hurtigt fa  det indtryk at 

man er i noget af en brandert na r man na r 

hjem fra fest! 

Fra de vilde skifter vi nu over til de mere 

rolige. Ja faktisk meget rolige hvis man skul-

le spørge to fyre pa  det venstre køkken en 

sen onsdag aften. Ja, de kunne faktisk ikke 

huske sidste gang der var sket noget vildt! I 

stedet blev vi sendt pa  privat besøg hos 

Jens, fordi Jens, ”han kender alle historierne, 

ja ga  ned til Jens”. Sa  til Jens vi gik! Og for-

bløffede det blev vi. Hvad de ikke har gjort 

af fester pa  GH-ulige, det har de sa  sandelig 

gjort af mad! Fællesspisning og fællesskab 

er en dyd pa  gangen, og for ligesom lige at 

trumfe det hele valgte Jens til en fællesspis-

ning at lave masser af mad! Masser af god 

mad tilsyneladende! Et regnestykke efter 

middagen viste at hver deltager havde spist 

omtrent 1,1 kg mad .. Puuuhh! 

Pa  GH-lige har de valgt at gøre AB-lige sel-

skab. I stedet for kort og terninger er de dog 

mere til bægere og tennisbolde. Beerpong er 

sa ledes en kæmpe favorit pa  gangen og bli-

ver spillet lystigt. Ma ske endda lidt for ly-

stigt … Ikke nok med at bolden skal i bæge-

ret, faktisk skal man ogsa  koncentrere sig 

mens de andre smider tøjet! Ja ja, den er god 

nok! Nu sidder du nok at tænker, ”det er sgu 

da ogsa  nogle voldsomme regler” - men nej! 

Det er faktisk ikke en regel! Det er en tradi-

tion og noget der sker ganske frivilligt—og 

sa  endda hver gang. Ikke noget at sige til at 

fyrene pa  køkkenet tydeligt glædede sig til 

næste gang! ;) 

Pa  JK-lige har man ogsa  gang i nøgenheden, 

dog pa  en lidt mere spidsfindig ma de. Hver 

gang en ny person flytter ind bliver de sa le-

des informeret om, at den første søndag i 

hver ma ned er der altsa  nøgen-søndag pa  

venstre køkken mellem klokken 10 og 14. 

Resultat? Utroligt nervøse ny-indflyttere 

der meget, meget nødigt kommer ud pa  køk-

kenet i tidsrummet.  

Pa  JK-ulige tager man nøgenheden lidt mere 

bogstaveligt. Tre fyre kom sa ledes hjem fra 

byen sammen en aften og besluttede sig for, 

at nu skulle der fandme være nøgenfest pa  

JK-ulige! Alle tre smed de derfor tøjet og 

begyndte at feste, kun de tre. Ret hurtigt ga r 

1# i gang med at lave mad. 2# lægger sig i 

sofaen og 3# stiller sig op ad vinduet ud 

mod ga rden. Netop som 3# sta r uopmærk-

somt op mod ruden, dukker to politibetjente 

op rundt om hjørnet og begynder at lyse ind 

af vinduet pa  stakkels nøgne 3#... Hvad der 

videre skete melder historien intet om. Eller 

na ’ jo! 2# faldt i søvn i sofaen og blev fundet 

næste morgen… 

Det var alt for denne gang! Tusind tak for 

jeres historier! I er for fede!  

Jakob, R-52 

Ej, det gjorde I bare ikke! 2# 
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Can-can: En varietédans fra det forrige århundredes lystige og dristige Paris. Korda-

merne løftede op i deres lange, tynde skørter, sa  man kunne se benene i deres fulde længde. 

Dansen vakte vild forargelse—og naturlig interesse…. 

Casanova: Er et begreb; en rigtig Casanova dvs. en kvindebedårer...  

Censur: ”En vurdering af en eller anden præstation for at afgøre, om den er tilladelig…”. ”I 

Danmark har vi ytringsfrihed. Dvs. at alt ma  udtrykkes og offentliggøres; sa  sta r man bagefter 

til ansvar for det, man har udgivet…”  

Charme: Betyder evne til at charmere—fortrylle—andre.  

Clitoris: Kommer af det græske ord for nøgle. Fordi det er nøglen til kvindens lystfølel-

se? - Kaldes på dansk kilderen, kongen.  

Couvaden: En ganske pudsig og ret udbredt skik hos mange folkeslag. Ægtemanden 

lægger sig før eller efter sit barns fødsel i barselseng og lader sig trøste, opvarte og lykønske, 

som var det ham, der havde født barnet. I dag vil mange kvinder i den vestlige civilisation 

kunne nævne lignende eksempler pa  det sa kaldte stærke køns evne til at overtage hyldesten i 

stedet for det besværlige forarbejde—fødslen. (se ogsa  Tøsedreng). 

Cølibat: Det, at man af en eller anden grund afholder sig fra kønsliv. Denne frivillige eller 

tvungne afholdenhed kender vi især fra katolske gejstlige, der skal leve i cølibat. Tanken hænger 

dels sammen med forestillinger om kønslivet som noget vanhelligende og kvinden som uren, 

men det er ogsa  en metode til at holde disciplin. For de stakkels katolske præster ma  have en 

eller anden form for kønsliv—om ikke andet, sa  naturlige sædudtømmelser med tilhørende ero-

tiske drømmefantasier…  

Sex og samfund 
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Flyder der ogsa  med massevis af cykler foran 

din opgang?  

Sa dan ser situationen efterha nden ud i de 

fleste af ga rdene. Det er nu ved at være me-

get lang tid siden sidste cykeloprydning,. 

Faktisk er der nu ga et hele 2 a r siden  den 

sidste cykeloprydning fandt sted den 14. 

oktober 2012. Set i det lys kan det ikke kom-

me som en overraskelse, at kollegiet i dag 

roder med mange ekstra cykler. 

Pa  det seneste beboerra dsmøde blev en ny 

cykeloprydning efterspurgt. Miljøgruppen 

blev spurgt om ikke de ville sta  for det. Selv-

om Miljøgruppen gerne vil hjælpe til med 

opgaven, sa  lød svaret ogsa , at gruppen har 

brug for ekstra hænder, ba de generelt, men 

især ogsa  til denne opgave.  

Cykeloprydningen er et fælles ansvar vi har 

pa  kollegiet, men planlægningen af den kræ-

ver naturligvis ikke vores alles deltagelse. 

Netop planlægningen er dog ofte ogsa  akil-

leshælen, fordi er det ikke en stor opgave? 

Dagens gode nyhed: NEJ, det er det faktisk 

ikke. Lars Kaj har masser af erfaring med 

disse oprydninger, hvorfor han normalt sta r 

klar med meget hjælp. Bestillingen af de ting 

der skal bruges pa  oprydningsdagen—

opsamlingsredskaber, affaldssække, farvede 

strips og manillamærker mm.—sta r han 

gerne for. Den ”største” opgave er derimod 

at fa  en aftale i stand med politiet.  

Loven kræver, at for at vi ma  indsamle cyk-

ler, skal det meldes ud 3 ma neder i forvejen 

og der skal foreligge en aftale med politiet 

om, at de kommer og henter cyklerne den 

første mulige dag efter indsamlingen. Derfor 

skal oprydningen altsa  ligge pa  fx en søndag, 

sa ledes at de kan afhente cyklerne manda-

gen derpa . At finde nummeret og fa  lavet 

aftalen med politiet er som regel den største 

udfordring. 

Fra NybroTidendes side kan vi kun opfordre 

til at alle bakker op om oprydningen og selv 

tager del i den na r den tid kommer. Tag dit 

køkken under armen og gør noget fedt ud af 

dagen! Sa  er det alt sammen oversta et pa  et 

par timer og vi kan igen nyde vores ellers sa  

skønne omgivelser!           Jakob, R-52 

Cykeloprydning 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Vidste du at kollegiet har  et fælles fad-

ølsanlæg? Vidste du yderligere, at du for 

blot et depositum kan la ne dette fadøls-

anlæg til dit køkken? Jo jo, det er skam 

sandt nok alt sammen. Og sa  alligevel.  

Fadølsanlægget kræver en ansvarlig, der 

har til opgave dels at sta  for udlejningen 

og dels skal sta  for at sikre at anlægget 

er ordentligt rengjort. Mikkel Wahl-

green, J-21, har i mange a r sta et for det-

te, men nu siger han stop.  

Fadølsanlægget søger derfor en ny an-

svarlig, der vil tage sig godt af det for 

fremtiden?  

I øjeblikket er anlægget ikke brugt sær-

ligt ofte. Med lidt reklame, fx i dette blad, 

kan dette dog hurtigt laves om, sa fremt 

ogsa  du synes, at fadøl bare er top nice! 

Sa fremt du er interesseret, sa  mød op pa  

beboerra dsmødet mandag d. 3. novem-

ber kl 19:00 og giv lyd fra dig—sa  kan 

du meget snart fa  lov at overtage tjan-

sen.     Jakob, R-52 

Fadølsanlæg? 
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Dagsorden beboerrådsmøde d. 01.-

10. 2014 kl 19.30:   

Fremmødte:  

Thomas E23, Ann Sofie B49, Troels 

O07, Ea D63, Caroline, Jakob K55, 

Karoline S37, Nikolaj P16, Camilla 

H54, Sofie S35, Lars Kaj, Jacob G02, 

Celina G02, Malea K62, Johannes 

K46, Kasper C02, Jakob R52, Ask 

M47, Ida C18, Maria D60, Nadja G04, 

Adrian C24, Mathilde O57, Claes 

O52 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

- Thomas, Dansk. 

2) Antal stemmeberettigede  

- 11. 

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

- Rettelse vedrørende fadøls an-

læg punktet. 

4) Godkendelse af dagsorden 

- Lille rettelse ang. fadølsanlæg-

get som indsendt af Mikkel.   

5) Økonomi 

- Net: 312.274,67kr 

- NYK: 170.974,14kr 

6) Øvrige meddelelser  

- Vær opmærksom på sproget i de 

mails der indsendes.  

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dags-

orden før det næste 

- Der har været foretaget byg-

ningssyn. Kloakrenovering.  

- Ny varmeforsyning – dette skul-

le ikke være særlig omkostnings 

fyldt for kollegiet, men i stedet 

skulle det være kæmpe besparel-

se.  

- Konvertering af lån  

- Test af KABs beboerapp – en 

app der kommer ud som skal kun-

ne supplere arbejdsgangen på 

kollegiet og gøre det nemmere for 

beboerne, at komme i kontakt 

med de forskellige instanser mm. 

Der kommer en prøve version, 

som ikke koster noget, og som 

skal testes her på kollegiet.  

- \"En hånd til alle\" (KAB pro-

jekt) - psykiatrilinje og gældsråd-

givning – der kommer plakater op 

på gangende med yderligere op-

lysninger.  

 

8) Indkommende punkter: 

 

a) Forbud mod bar overkrop i træ-

nings rummet.  (D)(A): 

- V. Tobias Nyborg S-19 

Det forslås, at der bliver vedtaget 

et forbud mod bar overkrop i træ-

ningsrummet. Hensynet bag er, at 

der bør tages hensyn til andre 

brugeres blufærdighed. Der er 

flere der har givet udtryk for, at 

de finder det ulækkert. 

Der har været en demokratisk 

afstemning, som gav et tydeligt 

nej til bar overkrop. Dette er dog 

ikke blevet respekteret. 

Der kan her henledes til Ordens-

reglementets §3 stk. 3: Stk. 3 Kol-

legianerne skal frivilligt og uop-

fordret underkaste sig de ind-

skrænkninger i den frie udfoldel-

se, som hensynet til det fælles liv 

på kollegiet nødvendiggør. 

 

- Formanden har lavet en anonym 

afstemning som 60 mennesker så, 

men 80 besvarede. Den blev kas-

seret. Den lidt overvældende del-

tagelse i denne afstemning kan 

skyldes, at flere har sent denne 

videre til deres venner eller lige-

sindede. Princippet i at der kunne 

snydes i afstemningen er nok til 

at den blev kasseret. Der har væ-

ret klart fortal siden hen, i en of-

fentlig afstemning, at der ikke 

skulle være nogen regler. Der er 

stemning i beboerrådet for at den-

ne strid tages internt i motions-

klubben. Formanden er selv neu-

tral i sagen.  

- Forslag: kollegiets afstemnings-

system, det er rimelig anonymt. 

- Forslag: et bestemt tidsrum hvor 

man må træne i bar overkrop.  

Afstemning:  

For: 2, Blankt: 8, Imod: 1 

Konklusion: der er forbudt at træ-

ne i bar overkrop i motionsklub-

ben. 

    

b) Cykeloprydning (D) 

- Rasmus Lau S-21 

Der står rigtig mange ubrugte 

cykler omkring på kollegiet, som 

fylder i både cykelskure og -

stativer. Miljøgruppen opfodres til 

at planlægge en oprydning, og til 

at indkalde til den (alle kollegiets 

beboere opfordres til at give en 

hånd et par timer), såfremt de 

ikke allerede har planlagt en så-

dan oprydning indenfor overskue-

lig fremtid. 

 

- Der ønskes flere frivillige i miljø-

gruppen, der kan hjælpe med det-

te. Denne annonce kan indsættes 

i Nybrotidende.  

 

c) Havegruppen ønsker at købe nye 

redskaber o.l. (D) (A) 

- V. Miia Ebbesen H-6 

Havegruppen søger 1.990,25 kr 

for at dække udgifter til erstat-

ning af gamle redskaber og låse, 

til indkøb af et par nye redskaber 

og til at kunne købe materialer for 

at oprette den nye haveområde 

ved NO. Detaljerne kan findes i 

bilag 1. 

Afstemning: For: 10, Blank: 1, 

Imod: 0 — Vedtaget.  

 

d) Regnskab for Nybrofestival  (O) 

- V. Mikkel J-21 

Pr. 19/9/14 har kassereren for 

Festivalen 2014 ikke modtaget 

alle bilag fra KælderCaféen til at 

regnskabet for festivalen kan 

fremlægges på beboerrådsmødet i 

oktober. KælderCaféens bestyrel-

se er rykket uden held.  

 

- Hverken kasser, eller bestyrelse 

i KælderCaféen mener at være 

blevet kontaktet af Mikkel.   

 

e) Fadølsanlæg  (D)(O) 

- V. Mikkel J-21 

Det er indkøbt til bl.a. at blive 

brugt under Nybrofestival og til 

udlejning til beboere. 

Referat af beboerrådsmøde 
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1. Skal det sælges?  

2. Skal der indgås en forsynings 

aftale? 

3. Skal KælderCaféen pålægges 

ansvaret? 

Se bilag 2. 

 

- Det er frivillige der driver Kæl-

dercafeen, og de bør ikke tvinges 

til at tage denne opgave. Det er 

beboerrådes holdning at vi ikke 

pålægger denne slags arbejde.  

- Kældercafeens bestyrelse vil 

ikke pålægge deres frivillige eks-

tra opgaver – de har rigeligt at se 

til i KælderCaféen alene.  

- Forslag: Der kan søges en ny 

formand, der kan stå for anlægget 

og evt. indkøb af fustager. 

- Kældercafeen vil ikke opfordre 

til vilde feste på kollegiet andre 

steder end i deres lokaler.     

- Da det ikke koster noget, at have 

det stående, så hvorfor smide det 

ud?  

- Konklusion: Der sættes et opslag 

i Nybrotidende, hvor der søges 

efter en ny formand for fadølsan-

lægget.  

 

f) Skift af biklubbens ene formand 

(D)(A) 

- V. Ida C-18.  

Biklubbens ene formand Troels 

Just Christoffersen forlader sin 

post grundet lykkelige omstæn-

digheder. I den forbindelse ønskes 

en ny til overtagelse af denne ene 

formandspost. Der foreslås Ask 

Kofoed Nansen idet han har væ-

ret særdeles engageret og deltaget 

i stort set alle Biklubbens aktivi-

teter, og har dermed haft et godt 

samarbejde med formændende 

allerede. Forslaget er taget op per 

14. september 2014 i Biklubben og 

har endnu ikke mødt nogen mod-

stand. 

 

- Vedtaget.  

Der opfordres til at folk der kan 

tegne/designe henvender sig angå-

ende et logo til honningglassene. 

  

g) Biklubbens budget (A)(D) 

- V. Ida C-18 

Biklubben ønsker støtte på 

11.543kr. udover det normale 

klubtillæg grundet opstartsom-

kostninger detaljeret i vedlagte 

budget. Se bilag 3.  

 

- Dragten i børnestørrelse er af 

hensyn til de kollegiets børn.  

- Der er tale om en opstartspakke.  

Afstemning:  

For: 9, Blank: 1, Imod: 1 

Vedtaget.  

 

h) Reparation og indkøb til kajak-

klubben (D) 

- V. Ask Nansen M-47 

Gennem sommeren har der været 

flere mindre reparationer er lavet, 

samt nogle store skader som der 

skal tages stilling til om kan beta-

le sig at lave eller om det bedre 

kan betale sig at udskifte udsty-

ret. Det første punkt er om dæk-

ning af de små reparationer. Af-

stemning vedrørende reparation 

af kanoen – se bilag:  

For: 10, Blank: 1, Imod: 0 

Vedtaget.  

 

Helt nye kajakker koster 

12.000kr. reparation koster 

5.000kr pr. kajak.  Der ønskes en 

vejledende afstemning om der 

skal indkøbes nye kajakker.  

 

- Mange køkkener udtrykker at de 

gerne vil have nye kajakker.  

- Der er mulighed for at sælge de 

gamle(der dog ikke er meget 

værd). 

Vejledende afstemning:  

Dem der stemmer for reparation 

af de gamle: 0 

For indkøb af nye: 9  

 

i) Ny formand for bryggerklubben 

(O) 

- V. Søren Trads Steen H-05 

Søren Trads Steen, H-05 har 

meldt sig som formand for bryg-

gerklubben. Søren er ikke selv til 

stede d. 1. oktober, men opfordre 

til at der kan tages kontakt, hvis 

der er problemer i dette.   

 

- Da det var vedtaget, at de skulle 

finde en formand og informere om 

det, er dette hermed ordnet.  

 

j) Ny sekretær til beboerrådet søges 

(O) 

- V. Ann Sofie B-49 

Da den nuværende sekretær er 

under stort arbejdspres fra anden 

side, og da hun hellere vil deltage 

i møderne som repræsentant, sø-

ges der en ny, til at tage pladsen 

hurtigst muligt.  

 

- Nadja G4 – er ny sekretær.   

 

k) Regnskab for Kældercaféen (O) 

- V. repræsentant for kælderca-

feen.  

Kældercaféens regnskab til frem-

læggelse. Bilag vil blive efter-

sendt. Se bilag.  

 

- Regnskabet er fremlagt og for-

stået. Der mindes om, at det er 

første møde efter hvert kvartal, at 

regnskabet skal fremlægges og 

det er kældercafeen selv, der skal 

forestå fremlæggelsen.    

 

l) Beslutning om salg af fustager til 

beboerrådets fadølsanlæg (D) 

- V. repræsentant for kælderca-

feen.  

Vi har en aktiv i baren som gerne 

vil stå for udlejning af fadølsan-

lægget, men vi vil i baren ikke stå 

for indkøb af fustager til udlej-

ningsfadølsanlæg. Vi vil arbejde 

på en løsning hvor beboerne kan 

få mulighed for at købe en fusta-

ge, de kan drikke i løbet af en af-

ten/weekend i baren, for også at 

mindske larm og gene for yderli-

gere beboer pga. privatarrange-

menter på køkkenerne. Vi i besty-

relsen føler ikke at vi er blevet 

behandlet med passende respekt i 

forbindelse med denne sag. 

 

- Er taget i forbindelse med punkt 

e).  

 

m) Ændring af den store TV pakke 

(O) 

- V. Nikolaj P16  

Vi fjerner: \'MTV\', \'CNN\', \'6

\'eren\', \'Kanal 4\', \'Kanal 5\' 

og \'National Geographic\' 
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Og tilføjer: \'VH1\', \'BBC World 

News\', \'Disney Channel\' og 

\'TV2 News\'. 

Den fulde pakke kan ses i bilag 5.  

 

- Der var en fejl i den tidligere 

afstemning, den er ny blevet ret-

tet.  

- Der er bekymringer ang. køb af 

en ny børnekanal – er måske ikke 

nødvendigt – da der findes 2 gra-

tis børnekanaler.  

- Hvis folk vælger TV-pakken helt 

fra, kan prisen for de andre stige.  

- Det er svære at streame de ka-

naler vi har vi har valgt fra, end 

dem vi har valgt til.  

Nikolaj vender tilbage når han 

har fået svart fra Flemming

(ansvarlig fra KAB). 

 

n) Opnåelse af større diversitet på 

gangene (D)(A) 

- V. Rasmus Lau  

Der er tendens til, at nogle be-

stemte grupperinger \"klumper\" 

sig sammen på bestemte gange/

køkkener. Der er tidligere blevet 

overvejet tiltag imod dette, for at 

sikre, at alle beboere oplever en 

gang, som er velfungerende og 

åben for alle. Der kan laves be-

grænsninger ift. antal udlændin-

ge/studieretninger mv. eller be-

græsninger på Dortes mulighed 

for at give nyindflyttere specifikke 

gange/værelser. 

- Der skal diskuteres hvad der 

kan gøres og evt. afstemmes om at 

specifikke tiltag sættes i værk og/

eller sendes videre til bestyrelsen. 

Opleves der generelt at der er for 

lidt diversitet på gangende. 

Gangenes kommentarer:  

 

- Der vil altid være ud og indflyt-

ninger på et kollegium – det vil 

nok ikke påvirke det sociale liv 

positivt, hvis vi regulere på dette.  

- Det vurderes at der ikke er no-

get større problem og afstemnin-

gen er dermed strøget med tilla-

delse fra punktoptageren.  

 

o) Invitation til workshop om unge-

strategi fra Gladsaxe Kommune  

(O) 

- V. Rasmus Lau  

Bestyrelsen har fra kommunen 

modtaget en invitation til en 

workshop om ungestrategi. De 

ønsker at blive klogere på, hvad 

der motiverer unge til at tage en 

uddannelse - hvilke barrierer de 

møder og hvordan det i det hele 

taget opleves at være ung med 

fritidsliv osv. i Gladsaxe. Tilmel-

ding foregår til nedenstående 

adresse.Torsdag 2/10 kl. 17-21, 

GXU, Gladsaxe 10. klasse og Ung-

domsskole, Aulaen. Gladsaxevej 

198, 2860 Søborg. Se bilag 6 og 7.  

 

p) Nedlukning af kældercafeen pga. 

mangelende regnskab (D) (A) 

- V. Mikkel J21 

Punktet frafalder såfremt Kæl-

derCaféen fremlægger regnskab 

på mødet og bilag er blevet ud-

sendt i tide. KælderCaféen har 

ikke tidligere overholdt reglen om 

at deres regnskab skal fremlæg-

ges for Beboerrådet på bestemte 

tidspunkter (bl.a. på september 

mødet). Ved sidst møde var der 

ikke nogen fremlægges som aftalt. 

Ligeledes var sidste regnskab for-

sinket med en måned. Konsekven-

sen er at beboerrådet må lukke 

KælderCaféen indtil der fremlæg-

ger et regnskab. Der stemmes om 

at lukke KælderCaféen fra dags 

dato. 

- Annulleres. 

 

9) Evt. 

 E-mails adresser til klub 

formænd  (O) 

 Alle formænd + sekretære 

kan få  en mail, der kan vi-

deresendes til  egen mail.  

 - Hvis man er interesseret 

hen vender man sig bare til net-

 gruppen.  

 

 Ang. fadølsformandsposten 

(O)  Formanden tog en beslut-

ning om  ikke at tage en be-

slutning og lade  Mikkel selv 

tage sagen videre.  Der henstilles 

til at tonen i mails  er bedre fra nu 

af.  

10) Indmeldelse af nye medlemmer og 

 udmeldelse af gamle.  

 - Caroline S-37 melder sig ud. So

 fie S35 melder sig ind i stedet.  

 - JK-lige bliver for ny repræsen

 tant ved Johannes K-46.  

 - Troels fratæder CD lige, tiltræ

 der som repræsentant for MOS-

 lejlighederne.  

 - Thomas fratræder CDG og til

 træder som repræsentant for EF-

 ulige. 

 - Kasper tiltræder CDG. 

 - Ann Sofie tiltræder som repræ

 sentant for AB-ulige.  

 - Ny repræsentant for CD-lige ved 

 Adrian C24.  

 - Nikolaj er ny suppleant for CD 

 lige. Fratræder PR lige.  

 

11) Ny mødedato 

 - Mandag d. 3. November kl. 19.00 

 i GH-kælderen.  

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk 

> Beboerrådet > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted. 

Referatet fortsat 

VIND HONING FRA NYK BISTAD - Indsend dit logodesign senest 1. november! Se sidste ma neds blad for detaljer! 

SIDSTE CHANCE FOR AT VINDE! 

http://www.nybro.dk
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Vi har næsten alle stiftet bekendtskab 

med drukspillet Beer Pong?!?!  

Hvis ikke, så er der noget du er gået glip 

af! Metroxpress havde onsdag d. 22 okto-

ber nyt fra Beer Pong verdenen. Vi sam-

ler op og informerer kommende spillere. 

Liga for BER PONG 

Der er allerede ligaer i bordfodbold. Bord-

fodboldbordet danner et konkurrence fæno-

men i byen, som nogle gange gør det umu-

ligt for os ”normale” bordfodbold entusia-

ster at fa  et ma l indført. Beer Pong er kom-

met til Danmark fra USA og er blevet et hit i 

flere fredagsbar og kollegiekøkkener allere-

de. Nu kommer der ogsa  en Beer Pong Liga. 

Den 23-a rige Jacob Vestlev har den 23. No-

vember nemlig stat gang i Danmarks første 

Beer Pong Liga DK.  

»Jeg vil gerne sportificere  

spillet, så folk spiller det for at  

blive gode til det – ikke på  

grund af alkoholen. På sigt  

skal der måske heller ikke øl i  

bægrene.« Jacob 

 

Lad os ha be at dette ikke resulterer i at Beer 

Pong nærmest bliver nattens nye elite-

sportsgren, men holder et menneskelig 

bundniveau sa  nogle af os stakkels bold-

mongoler stadig kan lege med.  

Beer Pong reglerne  

Beer Pong kræver 1-2 tennisbolde, ca. 22 

plastikkopper, et bord, en god portion øl 

eller anden sprut og sa  en smule boldkon-

trol.  

 

Der fyldes først øl i kopperne, normalt er 

der 10 kopper til hver hold og en tommel-

fingerregel er, at der ga r e n øl til tre kopper. 

Kopperne opstilles pa  hver halvdel af et 

bord i en synkron formation, og en kop med 

vand er placeret ved siden af, til at skylle 

bolden. 

 
Det startende hold afgøres med sten, saks, 

papir eller anden battle imellem holdene. 

Der er e n bold til hvert hold. Der kastes en-

ten pa  samme tid eller pa  skift. 

 

Kastereglerne er, at na r der kastes over-

ha ndskast ma  albuen ikke kommer ind over 

bordet. Hvis dette sker, er kastet ugyldigt. 

Ellers kastes der med ”bounse” i bordet. 

  

Hvis modstanderholdet rammer i en kop pa  

ens halvdel drikkes/tømmes den kop der er 

ramt. De tomme kopper tages ud af spillet. 

Turen ga r pa  skift, indtil det ene hold har 

mistet alle sine kopper. Taberholdet skal 

tømme resten af vinderholdets kopper 

mens vinderholdet kan kalde sig KINGS OF 

PONG. 

 Ekstra regler:  

Dette var en meget forenklet version. Der er 

ingen grænser for, hvad der kan laves af 

interne regler om snyd, straf, distraherings 

metoder mm.  

 

Sa  kom i gang med Beer Pong pa  køkkenet 

inden turen ga r til kældercafeen næste 

gang! 

      EmS24 

BEER PONG 

Kartoffelporresuppe  

Ingredienser: Smør, kartofler i små tern, 
porrer, grønsagsbouillon, fløde, salt & pe-
ber, vand. 

Drys: Stegt bacon eller grofthakket porre - 
den grønne del. 

- KOG & BLEND 

 ”Velbekomme” 

 

 

 

 

 

 

Blomkålssuppe 

Ingredienser: Blomkål, løg, hvidløg, smør, 
vand, stødt/knust spidskommen,  tørrede 
chiliflager, hvis peber, urtebouillon, creme-
fraiche eller flødeost naturel/pikant.  

Drys: Cremefraiche, stegt kylling, stegt ba-
con, forårsløg, koriander.  

- KOG & BLEND 

”Velbekomme” 

 

 

 

 

 

Hvidløgssuppe 

Ingredienser: Vand, renset hokkaido, hvid-
løg, løg, porrer, smør, hvidløgsflødeost, 
hønsebouillon, salt, peber, persille, basili-
kum.  

Drys: Stegt Bacon eller stegt/kogt kylling.  

- KOG &  BLEND 

”Velbekomme”    EmS24 

3 Hurtige -KOG & BLEND- supper 

http://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=18347&bannerid=19467&htmlurl=http://www.helseplus.dk/shop/cosmoveda-spidskommen-29274p.html
http://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=18347&bannerid=19467&htmlurl=http://www.helseplus.dk/shop/mill-mortar-dilips-38849p.html
http://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=18347&bannerid=19467&htmlurl=http://www.helseplus.dk/shop/mill-mortar-dilips-38849p.html
http://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=18347&bannerid=19467&htmlurl=http://www.helseplus.dk/shop/herbamare-urtebouillon-33965p.html
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Det er for det meste kun for børn, det 

kan være lidt plat, julekalender i TV, 

men stadig… Så er det jo ret hyggeligt at 

have en kalender at følge med i! Men 

hvad kommer 2014? Vi har tjekket op på 

årets rygter omkring julen 2014.   

Ny julekalender på DR 

I år kan vi glæde os til en helt ny julekalen-
der på DR nemlig ”Tidsrejsen” . Den er skre-
vet af Poul Berg. Poul Berg var med til at 
skrive manuskriptet til Absalons Hemmelig-
hed. Hvis i ikke kan huske det, handlede den 
om Cecilie, der var meget interesseret i ar-
kæologi, specielt pga. en udgravningen af 
metrotunnelen. Tidsrejsen er lavet til de lidt 

større børn, men mon ikke et kollegie køk-
ken kan hygge og gyse lidt med? 
 
Hurtigt indblik i Tidsrejsen: 13-årige Sofie er 
lidt af en videnskabsnørd, hvis største ønske 
er, at hendes skilte forældre genforenes, så 
de kan fejre julen sammen. 
Helt tilfældigt kommer Sofie på en vaskeæg-
te tidsrejse, da hun finder en af hendes far-
fars opfindelser. Det gør hende i stand til, at 
tage tilbage til dengang, hvor hendes foræl-
dre var unge. Her vil hun forsøge, at få for-
ældrene til at ændre kurs og undgå skilsmis-
sen. 
 

 

Voksenjulekalender på DR2 

Programmet er endnu ikke offentliggjort, 
men rygterne lyder på en gensyn med An-
den og Jul på Vesterbro. MEN, der går også 
rygter om en helt ny voksenjulekalender er 
på tegnebrættet, men det er endnu ikke 
officielt.  

 

TV2 

TV” har intet nyt til os. Men! vi kan nyde et 
gensyn med  ”Alletiders Julemand” og  ”Gi 
mig slik– sangen” med den kære Pyrus! 

EmS24  

Julekalender 2014 

  

 

 

 

 

 

 

Den. 7  

NOVEMBER  

J-DAG 

Dagsorden beboerrådsmøde dato:  

03-11-2014: 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

 

2) Antal stemmeberettigede 

  

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

 

4) Godkendelse af dagsorden  

 

5) Økonomi 

 

6) Øvrige meddelelser  

 

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dags-

orden før det næste 

 

8) Indkommende punkter 

 

a) Bryggerklub søger om penge(A) 

- V. Søren Trads Steen 

Bryggerklubben søger om i alt 

1051 kr. til nyt udstyr. 

 

b) Vedtægter for motionsklubben(A) 

- V. Alexander F. T. Bagge 

Forbuddet mod at have bar over-

krop i motionsklubben ønskes fjer-

net. Dette skyldes en afstemning 

som viser, at et stort flertal er 

imod reglen. Afstemningen var 

offentlig, så intet snyd kunne fin-

de sted, hvilket var baggrund for 

at den første afstemning blev kas-

seret. 

Der gøres opmærksom på, at klub-

bens vedtægter kan findes på Ny-

bros hjemmeside. 

 

Resultatet af afstemningen var: 

18 ønsker ikke reglen 

7 ønskede afstemning omkring 

forbud. 

 

9) Evt.  

10) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk 

> Beboerrådet > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted. 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 3-11-2014 

http://www.nybro.dk
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Tilfældige sparetips serveret 

 lige til dig! 

Tjek ma nedens prishug i Netto for november! - Ovensta ende er for 

oktober, men tjek det ud pa  Netto’s hjemmeside, det er altid godt 

med et tilbud!  

Hold øje med de nyeste tilbud hos teleselvskaberne! - Det bliver 

billigere hele tiden, da de er i regulær priskrig. Det er ret nemt at 

skifte teleselvskab, uden omkostninger, pga. tilbud som ovensta en-

de. Hvis du ser noget der rammer dit forbug, sa  sla  til og spar dol-

lars!  

 

Det ’burde’ blive koldere - det kan du tjene på 

Det er almindeligt kendt pa  kollegiet, at vi betaler aconto-varme. Sa  

de fleste ved ogsa  at man sparer penge ved at leve i kulde gennem 

vinteren. Her i oktober-november  stiger aconto-regningen pa  var-

men, da forbruget menes at stige pga. faldende temperaturer. MEN, 

vi har meget milde temperaturer for a rstiden p.t. Sa  hvis du lige 

hiver tæppet frem imens det stadig er milde konditioner, sa  kan 

der i sidste endes tjenes penge hjem. 

 

Tjek om din bank har en SparOp ordning 

Jeg bruger Nordea som en service der hedder SparOp. Her kan du 

specificere et beløb som skal overføres til en opsparingskonto, hver 

gang du anvender dit dankort. Pa  denne ma de kan du automatisk 

lægge penge til side. Din opsparing stiger langsomt, gennem ma ne-

den, men den stiger. Det skal helst være pa  en opsparingskonto, 

hvor du nemt kan trække penge ud, hvis nu det pludselig tager 

overha nd. 

Spare-tips - Den tilfældige udgave 

De skøre tip! 

- Spar op ved at have en bande-krukke pa  

værelset! Hver gang du bander for dig selv, 

lægger du 5-10kr. I krukken. 

- Lev med en lommelygte gennem vinteren. 

Aconto El stiger ogsa , sa  hvis du sparer pa  

lyset i de mørke vinterdage, er der big mo-

ney til fora ret. 

- Køb Jolly cola i stedet for almindelig Cola 

- Fortæl din familie at du er ha rdt-

arbejdende studerende og har derfor ikke 

ra d til julegaver i a r (ogsa  selvom det ikke 

er sandt).  Du sparer STORT pa  dette! 

- Al den snak om billig telefoni. Drop telefo-

ni og fjern den faste øv-udgift. 

- Vær single. Det er dyrt at være i par-

forhold. Gaver, blomster, biografture osv. 

Stor besparelse! 

- Den nye 3 ma neders regel: Hvis du mener 

noget skal smides ud; behold og brug det i 3 

ma neder mere, det giver en besparelse i 

sidste ende.  

- Drik Harboe Julebryg i stedet for Carls-

berg Julebryg. Normalt er Harboe-øl ikke sa  

delikat, men deres julebryg er helt okay. 

- Afmeld dit M! - abonnement, og tjek deres 

hjemmeside mmm.dk - Det er næsten sam-

me oplevelse! 
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SPROGHJÔRNET 
(DEN) Efterår i Danmark (GB) Autumn in Denmark  

(ESP) Otono en Dinamarca 

Det regner (DEN) 

Llueve (ESP) 

Het regent (NLD) 

Saataa (FIN) 

Det regner fanme igen i dag! (DEN) 

Sataa vitun taas tänään (FIN) 

Es regnet heute wieder verdammt (GER) 

It's raining fucking again today (GB) 

Skal vi ikke bare lave varm kakao, pjække for 
skole? — det regner! 

De ce nu ne-am face doar cacao fierbinte , școală chiulan-

giu ? Plouă ! (ROM) 

Dlaczego nie możemy po prostu zrobić gorące kakao , 

wagary do szkoły ? Pada deszcz! (POL) 

Warum gehen wir nicht einfach machen heißen Kakao , 
schwänzen die Schule? Es regnet! (GER) 

 Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden infor-

mation du kunne tænke dig at få med i tidsskriftet?  

Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 

For en gangs skyld har vi noget i en ro-

mantiske afdeling her på bagsiden! En 

historie med Kiera Knightly i hoved-

rollen, med et musikalsk budskab til ver-

den. 

Kiera Knightly spiller musikeren Grette fra 

London, der flytter til New York med sin 

kæreste (Adam Levine, Marron 5 forsange-

ren), da Dave for en aftale med et stort pla-

deselvskab.  

Gretta er meget autentisk med sin musik, og 

fastholder a nden omkring historien bag en 

sang, som faktisk er kernen i denne film. 

Forholdet mellem Gretta og Dave, ga r skævt 

til, hvilket fører hende til James, som er en 

fordrukken pladeselvskabs-dude (spillet af 

Mark Ruffalo), der leder efter en sanger med 

et musik-hjerte som Gretta.  

De finder derfor sammen om at lave et al-

bum optaget i New Yorks gader! Resten ma  i 

selv se.  

Hvis du er til autentisk musik, og elsker at 

høre hvordan historien bag en melodi blom-

strer gennem smuk lyrik, sa  skal du se den-

ne film! Samtidig hvis du er til romantik i 

New York, sa  er det ogsa  en solid film. 

Som mandlig anmelder pa  NybroTidende, 

ma  jeg sige, at det ikke fangede min interes-

se synderligt. OG DOG! Filmen har humor, 

og den har en hvis charme. Man fik en klar 

følelse af hvad der var da rlig musik, og hvad 

der var god musik, og filmen fik mig til at 

værdsætte god musik.  

Det skal ogsa  bemærkes at Mark Ruffalo gør 

et godt skuespiller-arbejde med at spille 

fordrukken producer. Det var ham der drog 

mig ind i historien, med sin (hans karakters) 

passion for musikken, sammen med Kiera 

Knightly’s smukke smukke væsen.  

Tilbage sta r jeg med en blandet følelse, da 

det lige er en tand for sødt til mig, men hav-

de det mega fedt bagefter med høj musik i 

lejligheden, og nærmest fest humør. Og for 

det giver jeg filmen en halv ekstra stjerne! 

Det bliver sa  til 3 og en halv. 

 

Forelsket i New York - Anmeldelse 


