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N Y B R O G Å R D  K O L L E G I E T              N Y H E D S B R E V  

Juletræet skal tændes 
Nybrogårds grantræ skal tændes, dog ikke som på billedet, men under fuld kontrol af Lars Kaj, 

der traditionen tro ”tænder juletræet” og serverer gløgg og æbleskiver til alle.   

Den. 2 December fra kl. 16-18 

skal du tage dine venner fra 

køkkenet under armen og ga  

ned til Lars Kajs Kontor. 

Her vil han og kollegaer 

traditionen tro, tænde for 

juletræet sa  det kan strutte af 

julestemning gennem hele 

december.  

Der bliver serveret æbleskiver 

og glo gg til alle der kommer 

forbi.  

Lars Kaj ser frem til fællessang 

af diverse julesange og har 

lovet guitar/luftguitar til den 

festlige begivenhed.  

 

Kom glad!  

MANDAG d. 2 december fra 

16-18 

Ved Lars Kajs Kontor  

Så finder vi julestemningen 

frem!  

EmS24 

 

Gør noget godt i december! 

Se side 3 

Vil du også se sådan ud? 

Se side 4 

Skal vi lave en fælles grill-

plads på plænen? Se side 10 

 Forbuddet mod bar overkrop i 

motionsklubben er fjernet. 

Motionsklubben står selv for egne 

regler. 

 Der er kommet papir og sæbe i 

motionsklubben. Yderligere er 

sprit er på vej, så hygiejnen er i top. 

 Bryggerklubben får nyt udstyr. De 

er løbet tør for desinficerende 

midler som er et af de vigtige ting 

som de søger om. 

 Uengiheder om 

kanalafstemningen.  Folk der 

måske ikke har stemt ønsker andre 

kanaler. Der vil indsendes et punkt 

til næste møde omkring valg af TV-

kanaler.     

Nyt fra beboerrådet 

Beboer- og beboerrådsmøde 

Tirsdag. d. 2. December 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 CD-kælder 

  19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 50 44 10 90   

LM-ulige:    Louise, L33 E-mail: klage@nybro.dk Alexander Cykelværksted 

                    Lea, L15 (sup.) Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.: 20 61 48 46 LM-kælder 

LM-lige:      Peter, L36   Ea Nielsen   

  Netværkskontor Tlf.: 50 53 43 46  Klapstole 

NO-ulige:    Mathilde, O57 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind Atle, S03 

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:      Claes, O52 E-mail: admin@nybro.dk 9:00-21:00: kr. 50 Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55 21:00-9:00: kr. 100 Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:    Ann-Louise, P27    

  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, O07       

        

  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.: 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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Selvom kontoen kan være presset i 

december på grund af julegaver,  nyt 

julefrokost lækkerheds tøj, nytårskjolen 

(!), lingeri til kæresten eller frimærker 

til julekort, så er der noget glædelig i at 

kunne glæde andre. Her er tre bud på 

nogen du kan glæde.   

 

 

 

 

 

 

 

Glæd Jan, Lyngby Storcenters 

trofaste hus forbi sælger   

Jan. Du kan ma ske genkende ham? Han sta r 

nemlig ca. 5 timer hver dag udenfor Lyngby 

Storcenter og ønsker folk en god dag og 

sælger hus forbi. Det har han gjort i 11 a r.  

Gaver og penge 

Det er ret koldt, fortæller Jan, mens han 

viser sin tykke flyverdragt under jakken. 

Han har ogsa  en hjemmestrikket gra  

halsedisse pa  og matchende hue.  De er 

begge to ting han har fa et af en sød 

forbipasserende. Det sker at Jan fa r 

anderledes gaver i form af hjemmestrikkede 

sokker, en kop kaffe, eller fa r større 

kontanter.  For en uge siden fik han 100 kr. 

af en mand. Jan spurgte hvorfor han syntes 

han skulle have dem. Manden svarede at 

han syntes Jan var sa  sød og rar, na r han 

stod pa  sin plads hver dag og ønskede ham 

en dejlig dag, fortæller Jan.  

Jobbet og drømmen 

Jan er faktisk uddannet maler og var pa  

arbejdsmarkedet i 6 a r, inden det stod til en 

fyring, da chefen fandt ud af, at Jan tog 

metadon. Jan har dog ingen intentioner om 

at fa  et arbejde igen.  

Drømmen er at spare sammen til en hund 

og et surround sound til sit fjernsyn. Jan har 

en forkærlighed for krimier, helst de 

svenske. Boligen har i 13 a r  været et 

herberg i indre København, men indenfor 

det seneste a r er den blevet byttet ud med 

et rækkehus i Husum, en bolig han har fa et 

tildelt af kommunen. 

Jan sælger til og med januar ma ned ogsa  hus 

forbi 2015 kalenderen. Kalenderen koster 

50 kr. hvor de 30 ga r direkte til Jan. Det 

normale hus forbi magasin koster 20 kr. 

hvor de 10 ga r til Jan.  

 

 

 

 

 

 

Glæd børn i Zambia, ved at købe 

årets U-landskalender 

U-Landskalenderen koster 45 kroner. Alle 

forhandlere sælger kalenderen uden at 

tjene pa  det. Julekalenderen er samtidig den 

kalender, der følger a rets nye julekalender 

pa  DR, Tidsrejsen. 

 

Årets projekt 

A rets hjælpeorganisation er Plan Danmark. 

Projektet pengene ga r til i a r er at give 

fattige, udsatte børn i Zambia 

medindflydelse pa  deres skolegang.  

  

Efterha nden er det ca. 90% af børnene i 

Zambia, der starter i skole, hvilket er en 

meget positiv nyhed. Desværre dropper 

næsten halvdelen ud, inden de har gjort 7. 

klasse færdig. I nogle tilfælde har eleverne 

slet ikke det faglige niveau de burde efter 7. 

klasse og kan derfor ikke læse videre. 

Kvaliteten af deres skolesystem er helt 

enkelt ikke god nok og ligger i en ma ling 

næstsidst ma lt i forhold til 15 andre lande i 

det sydlige Afrika. 

  

Ma let med projektet er at inddrage 5.000 

elever pa  36 skoler, 3.600 forældre, 940 

lærere og 540 skoleledere og 

skolebestyrelsesmedlemmer i Chadiza- og 

Vubwi-distrikterne i det østlige Zambia. Der 

bliver ogsa  lavet informationskampagner og 

radioprogrammer som vil gøre opmærksom 

pa  indsatsen og resultaterne.  

 

De konkrete fokusomra der er blandt andet;  

læreres vold mod eleverne, for fa  bøger og 

basalt materiale, voldsomt mange elever i 

hver klasse og hyppigt udeblivende lærere. 

Manglende toiletfaciliteter, mere fokus pa  

hygiejne og pigers rettigheder er ogsa  

fokusomra der, der skal skære ned pa  et 

stort frafald af piger i skolen.  

 

Plan Danmarks Ulandsprojekt varer 

sammenlagt 3 a r. Plan Danmark har 

erfaringer fra lignende skoleprojekter, der 

er gennemført i bl.a. nabolandet Malawi og 

det har skabt gode og levedygtige resultater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glæd en god ven, ved at indføre 
nissevenner på køkkenet 

 

En klassiker fra folkeskolen. Skoletasken 

der blev fyldt med havregryn eller bøgerne 

der pludselig var pakket ind i gavepapir.  

 

For dem der ikke kender ideen, sa  ga r det 

ud pa  at alle ligger sit navn i en ska l. 

Derefter trækker alle et navn, og holder det 

hemmeligt! Det navn man trækker er du 

nisseven for resten af december. Na r 

december er slut, skal man gætte hvem der 

har været ens nisseven.  

  

Et genialt koncept, hvor man ba de kan være 

den søde og overraskende nisse, der giver 

gaver og gør søde ting den ene dag  og 

drillenissen, der gør livet irriterende pa  den 

næste. 

 

Det behøver ikke koste noget og det er kun 

fantasien sætter grænser for, hvad man kan 

gøre for andre!   

Gør noget godt for … fordi det er jul 
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Formålet med træning kan være at opnå 

sundhed eller sportslige resultater men 

nogle træner for at opnå et specielt 

kropsideal. ”Målet er at ligne en rigtig 

mand og være stærk selvfølgelig ” 

forklare Alexander. Nadia udtrykker det 

mere som ”målet om at se hvor langt man 

kan nå”.  

Mit mål var at lære mere om kollegiets 

bodybuilding par, mere om deres 

motivation, og deres træningsmetoder.      

Arnold var cool 

”Jeg ved det ikke helt, jeg var tynd og slap i 9 

klasse, lavede ikke rigtig noget sport. Men 

Arnold var cool! ”. Man skulle ikke tro det, 

men det var hvad Alexander, formanden for 

motionsrummet, nærmest starter med at 

konstaterer, da jeg stillede spørgsma let om, 

hvor interessen for bodybuilding startede. 

Alexander er ofte nede i motionsrummet 

med kæresten Nadia for at træne og 

trænings ideologien er simpel, nemlig 

bodybuilding.  

Bodybuilding  

Body-building: amerikansk system til 

optræning af muskler ved hjælp af vægte, ro

-maskiner, ekspandere m.m., samt særligt 

muskeludviklende gymnastiske øvelser. 

Sa dan lyder definitionen i Landemanns 

Leksikon 1970. Det er hverken romaskine 

eller gymnastiske øvelser Alexander og 

Nadia laver, na r de er i motionsrummet ca. 

4 ud af 5 dage i ugen.  

Definitionerne fra 1970 er dog ikke helt 

ukorrekt, bodybuilding handler om at 

ekspanderer i muskelmasse, det man i dag 

nok vil kalde hypertrofi, en forøgelse af 

muskelfibrenes størrelse. Pyramide serier, 

er noget af det Alexander føler virker bedst 

for ham. Pyramide serierne starter ofte pa  

10 repetitioner med sa  meget man kan 

løfte/trykke 10 gange dvs. 10RM, (RM sta r 

for repetitions maksimum) man stiger i 

vægt men mindsker i repetitioner indtil 

man tager ca. 2 gentagelser og derefter 

øger/mindsker man igen. Inspirationen til 

styrketrænings programmerne er fundet pa  

internettet. ”Der er ingen sider på nettet der 

kun har noget korrekt, man skal være ret 

kildekritisk” fortæller Alexander.  

 

Bulker & cutter 

Dog kan de komme med konkrete tips na r 

det gælder kost. Bodybuilding handler 

nemlig i høj grad lige sa  meget om kost som 

om at løfte vægte. ”Vi cutter og bulker 

samtidigt, her i december har vi for eksempel 

valgt at bulke” forklare Alexander med en 

smil pa  læben. Bulke og cutte er ved at blive 

normale danske hverdagsord. De indebærer 

perioder hvor man enten ”bulker” dvs. 

spiser mere end man forbrænder, sa  man 

lettere kan bygge muskelmasse og derefter 

”cutter” indtager mindre end du forbrænder 

og dermed fa r en meget mindre fedtprocent 

og dermed en mere tydelig markering af 

dine muskler. 

Kostplan på app 

Myfittnesspall.com der ogsa  har facebook og 

app tilknyttet, er den side parret bruger. 

Med appen taster du nogle standart 

indstillinger ind om dig selv og sa  taster du 

den mad du har spist. Appen regner den 

samlede energi ud og tæller ned hvor 

mange kalorier du har tilbage for dagen. Om 

du sa  vil bruge dagens energimængde pa  

cheeseburgere eller skyr, ma  du selv 

bestemme. I appen kan du bl.a. søge pa  

Subways menukort eller finde vare i Aldi, 

som du kan krydse af. ”Vi vejer ikke vores 

mad mere, som vi gjorde i starten, men 

myfitnesspall bruger vi og den er rigtig god” 

fortæller Nadia.  

Ikke professionelle endnu 

Hverken Alexander eller Nadia har stillet op 

til en konkurrence endnu. ” Det er lidt 

forskelligt om motivationen lige er der, det er 

et ret omfattende og langsigtet projekt. 

Træningen skal heller ikke tage overhånd før 

studiet” forklare de. De begge to læser pa  

DTU og nyder mest af alt at have en sund 

hobby de syntes er sjovt og kan spille noget 

fed musik i motionsrummet.  

Hvad er jeres 3 bedste træningstips? 

1. Man skal gøre det sjovt at træne og 

glæde sig til at komme herned! 

2. Man skal høre god musik!   

Musiktips:  

Kunstneren Rob Bailey laver musik der 

nærmest er lavet til at pumpe. Robs kone er 

Dana Linn Bailey, der er hardcore 

bodybuilder.  

Søg pa  youtube; bodybuilding motivation 

3. Køb proteinpulver fra England 

”Vi tager proteinpulver og rent druesukker 

efter hver træning. Vi bestiller fra England og 

ikke bodylab, fordi det er billigere. Siden 

hedder myprotein.com”. Nadia kan anbefale 

Strawberry and cream smagen.  

_________________________________________________ 

Hvis i skulle vælge en person de gerne 

ville ligne, hvem skulle det så være? 

Alexanders bud: 

   

 

 

 

 

 

 

Shawn Ray 

Shawn er fra Californien, United States. Har 

været placeret i top 5 til Mr. Olympia fra 

1990 til 2001, har været pensioneret som 

bodybuilder siden 2001. 

Nadias bud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalia Melo Moreira 

Nathalia har brasilianske rødder, men er fra 

United States. Er professional bodybuilder, 

træner og fitness model. Hun har blandt 

andet vundet bikini Olympia 2012.  

__________________________________________________ 

The Bigger the Better 

https://www.google.dk/search?espv=2&biw=1280&bih=598&q=fullerton+ca&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCnfq6-gYlZUomBEgeIWWSUUqAllp1spV-Qml-Qkwqkiorz86yS8ovyKuX5Ju-a8jiBid9dRuY4I9NPnug7ALojEsxMAAAA&sa=X&ei=VedxVPT4McjLPde4gegN&ved=0CKMBEJsTKAIwFQ
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Deflorationsret; Jus cunni, jus primae noctis; marchette, cazzagio: Betyder alt sammen: 

ret til at have samleje med bruden eller jomfruen før ægtemanden. Denne skik, vi i dag 

betragter som barbarisk, kendes fra mange folkeslag og hele Europa i middelalderen…. . Det 

har naturligvis ikke været nær sa  barbarisk, som vi forestiller os, fordi det simpelthen har 

været skik og brug, ligesom det har været skik og brug, at høvdingen i visse negerstammer 

personligt og ved samleje fjernede mødommen pa  alle stammens jomfruer—ogsa  sine egne 

døtre.  

Deformitetsfetichisme: Der er mænd og kvinder, der føler sig særligt erotisk pirret ved at ga  

i seng med nogen, der er defekte eller deforme. Det kan være pukkelryg eller træben eller stor 

grimhed, der især ophidser dem. 

Demeter: Var græsk frugtbarhedsgudinde. Hun blev dyrket ved livlige fester, og kvinderne 

bagte offerkager til hende af form som det mandlige kønsorgan.  

Depression: Se Bryllupsdepression. 

Dippoldismus: Et andet eksempel pa  alle disse ord, man hæfter pa  forskellige foreteelser. 

Dette ord bruges om trangen til at prygle børn for selv at blive sexuelt ophidset, altsa  en slags 

sadisme. Na r det alligevel nævnes her, er det fordi denne trang er noget mere udbredt end man 

forestiller sig. Der er heller ingen tvivl om, at lærerinder med et utilfredsstillet kønsliv i tidligere 

tider nød af afstraffe eleverne korporligt. Det er klart, at sa danne fornøjelser ma  have en uheldig 

virkning pa  de børn, det ga r ud over. Naturligvis ma  man sla  sine børn i selvforsvar. Det er den 

overlagte, nydelsesfyldte grusomhed, der er farlig. (se ogsa  Opdragelse, Guvernante, Sadisme, 

Masochisme).   

Sex og samfund 

Page 5 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  
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Dagsorden beboermøde: 

Dagsorden beboerrådsmøde dato: 03-11-2014: 

Fremmødte: 

Lars Kaj, Troels O-07, Adrian C-24, Aleksander J-

36, Søren Steen H-05, Niels T-54, Alexander G-

04, Nadia G-04, Thomas E-23, Jakob R-52, Ea D-

63, Kasper C-02, John Gårdmand, Mathilde O-

57, Sofie S-35.  

Valg af ordstyrer og sprog  

- Thomas, Dansk. 

 

Antal stemmeberettigede  

- 9 

 

Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Godkendt 

 

Godkendelse af dagsorden  

Lille rettelse, tilføjelse af punkt 9.  

Økonomi 

-Net: 325.239,67kr 

-NYK: 178.905,14kr 

Øvrige meddelelser  

 

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste 

 

 

Indkommende punkter 

Bryggerklub søger om penge(A) 

   -  V. Søren Trads Steen 

Bryggerklubben søger om i alt 

1051 kr. til nyt udstyr. 

 

- Bryggerklubben er 

løbet tør for desinficerende 

midler, som et af de vigtige 

ting de søger om.  

 

Afstemning: 

For:9, Blank: 0, Imod: 0 

Bryggerklubben fik lov til at 

modtage det ønskede beløb. 

 

Vedtægter for motionsklubben(A) 

-  V. Alexander F. T. Bagge 

Forbuddet mod at 

have bar overkrop i 

motionsklubben ønskes 

fjernet. Dette skyldes en 

afstemning som viser, at et 

stort flertal er imod reglen. 

Afstemningen var offentlig så 

intet snyd kunne finde sted, 

hvilket var skyld til, at den 

første afstemning blev 

kasseret. 

Der gøres opmærksom på, at 

klubbens vedtægter kan findes 

på Nybrogårdkollegiets 

hjemmeside. 

Resultatet af afstemningen 

var: 

18 ønsker ikke reglen 

7 ønskede afstemning omkring 

forbud. 

 

- Motionsklubben har 

lavet en offentlig afstemning, 

hvor valget lå imellem om man 

skulle have en afstemning for 

bar overkrop eller ej. Flertallet 

stemte for at man ikke skulle 

have nogle regler i 

motionsklubben.  

104 har set opslaget 

ud fra dem der stemte, hvoraf 

18 ønskede ikke regel og 7 

stemte omkring forbud.  

Også når man har T-

shirt eller langærmet sveder 

man stadigvæk på udstyret. 

Der er kommet papir 

og sæbe i motionsklubben og 

sprit er på vej, så hygiejnen er i 

top.  

- Forslag: Hvis der skal 

være love, skal man finde en 

måde som kravene skal 

overholdes på der er 

overskuelig. I stedet for at man 

skal klage til klagenævnet, da 

kun et mindretal gider det. Så 

reglerne kunne tænkes ikke at 

blive overholdt. 

For: 4, Blank:3, Imod: 2 

Konklusion: forbuddet 

er fjernet, og motionsklubben 

står selv for egne regler. 

Klubberne må selv finde ud af 

reglerne, ligesom de andre 

klubber på kollegiet. 

Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering om 

beboerrådsmedlemmer der træder ud 

af beboerrådet. 

 

Niels T-54 ST-Lige træder ind, 

og Kasper T-61 er trådt ud. 

Aleksander J-36 (Suppleant) for 

JK- lige 

 

Evt. 

V. Kasper(Kældercafeen): Ønsker et punkt, 

men har brug for svar hurtigst muligt. 

Konflikt i HR-udvalget som står til 

udlejning af baren.  

To underskrevne kontrakter for januar – de 

vil gerne holde 2 udlejninger i januar.  

Da to mennesker allerede har planlagt en 

fest hver. Dette førte til en vejledende 

afstemning da, man egentlig først 

kunne tage en rigtig afstemning til 

næste beboerrådsmøde.  

Vejledende afstemning: 

For:10, Blank:0, Imod:0 

 

Punkt: Kanalafstemning v. Thomas 

Ønske om at, Nikolaj skal gå videre med TV-

pakkerne.  

Afstemningen er afsluttet, alligevel er der 

konflikter.  

Der er stadig stor uenighed omkring 

afstemningen, da folk der måske ikke 

har stemt ønsker andre kanaler.  

- Forslag: kanalerne kan ændres hvis der er 

større uenighed, efter den er ført 

igennem. Således at den første 

udsendelse af kanaler er vejledende.  

- Forslag: Der ønskes at lave et forslag til TV-

kanaler, hvis det godkendes af Nikolaj. 

Der føres igennem alle køkkener.  

Konklusion: Der vil indsendes et punkt til 

næste møde omkring valg af TV-

kanaler til endelig afstemning om 

kanaler.  

Ny mødedato 

Tirsdag december d. 2 kl 19.00  

Beboermøde + beboerrådsmøde 

efterfølgende efter afslutning af 

mødet. Det antages ikke at starte 

tidligere end 19.30 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

Referat af beboerrådsmøde 

http://www.nybro.dk
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Dagsorden beboermøde: 

  

Valg af ordstyrer og stemmetæller 

 

Godkendelse af Dagsorden 

 

Aflæggelse af Beboerrådets beretning for 

det forløbne år. (Fremlægges af 

Beboerrådsformanden) 

 

Fremlæggelse af institutionens årsregnskab 

til godkendelse (forelægges af 

beboerrådet). 

Valg af Formand for Beboerrådet og øvrige 

Beboerrådsmedlemmer samt 

suppleanter for 

samtlige Beboerrådsmedlemmer. 

Indstilling af Bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter for disse. 

- Da begge medlemmer af Bestyrelsen har 

siddet i mindre end 2 år, skal der ikke 

vælges nye Bestyrelsesmedlemmer i 

år. 

Behandling af de i § 8, stk. 2-3, omhandlede 

forhold. 

Indkommende punkter (Udsendes separat 

senest 3 dage før mødet i henhold til 

vedtægterne, disse punkter skal være 

tilsendt sekretæren senest 5 dage før 

mødet finder sted) 
 

Godkendelse af regnskabet(A) 

-V. Jakob 

Regnskabet skal godkendes af 

beboerne forud for bestyrelsesmødet i 

december. Resultatet blev et meget lille 

minus på 17360 kr (0,12% af omsætning 

på 14420794 kr) hvilket ikke får nogen 

konsekvenser. 

Evt. 
Dagsorden beboerrådsmøde:   

Valg af ordstyrer og sprog  

Antal stemmeberettigede  

Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Godkendelse af dagsorden  

Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste 

 

Indkommende punkter 

 

Endelige lukning af Multibane projektet

(A) 

- V. Mikkel Ørum Wahlgreen 

Da Beboerrådet har en hel del penge 

reserveret i deres økonomi til dette 

projekt, er det mit forslag at Multibanen 

endelig lægges til hvile pga. oprettelsen/

opsætningen af volley-banen ved ST-

køkkenerne. (Volley net var i sin tid hvad 

startede debatten om en Multibane). Der 

er tale om penge på mobilmast kontoen 

hos KAB, såvel som et 6 cifret beløb i 

NYKs konto. 

 

Ping-pong room(A) 

- V. Anders Sørensen 

Given that the ping-pong room in the D

-basement is extremely rarely 

used for ping-pong and instead 

used for exercise, I have a plan to 

make the room into a working 

calisthenics room. For this I need 

600 kr. and permission to drill 4 

holes into the wall. The room 

would still be fully functional as 

ping-pong room. 

 

 KælderCaféen søger om tilladelse til at 

holde to udlejninger i januar(A) 

- V. Kasper Børger 

På grund at fejlkommunikation bland 

de udlejningsansvarlige, er vi 

kommet til at leje baren til to 

privatpersoner i januar måned, og 

søger derfor om tilladelse til at 

holde baren åbent en ekstra 

lørdag. 

 

KælderCaféen får nyt drinkskort i det 

nye år(O) 

- V. Kasper Børger 

Vi vil gerne annoncere vores nye 

drinkskort, der foruden 

spændende nye drinks også har 

fået justeret priser så de er mere 

tidssvarende. 

 

KælderCaféen søger om tilladelse til at 

holde åbent til klokken 5 den 31. 

december fremover(A) 

- V. Kasper Børger 

Da vi havde stor succes med vores fest 

ved nytår sidst, vil vi gerne gøre det 

til en tradition at holde nytårsåbent 

på kollegiet. Hvis forslaget 

nedstemmes ønskes en afstemning 

om at holde åbent d. 31. december i 

år. 

TV-pakker(A)(D) 

- V. Thomas Pedersen 

 

Der blev til sidste Beboerrådsmøde 

debatteret om kanalafstemningen vi 

har haft på kollegiet. Jeg ønsker at 

der bliver givet en sidste afgørelse 

fra alle Beboerrådsmedlemmer om 

hvorvidt deres gang de 

repræsentere ønsker at skifte til den 

TV-pakke som var udkommet af den 

før omtalte afstemning.  

 

Fodboldherrerne søger træner/

holdansvarlig(O) 

- V. Claes Scherwin 

 

Kollegiets herrefodboldhold mangler en 

træner/ansvarlig, hvis vi også 

ønsker at spille næste sæson. 

Personen skal senest melde sig i 

januar, ellers bliver jeg nød til at 

afmelde holdet til den kommende 

sæson. 

 

 

Evt.  

Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
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Honning snaps 

Honningen varmes op i en gryde ved meget 
svag varme. Snapsen helles over honningen 
- og de 2 blandes. Det tager lidt længere tid 
end man lige regner med na r man holder 
varmen meget svag. 

Na r honning og snaps begge er blevet 
flydende, hældes væsken i en beholder. 
Selvom honningen er opløst i snapsen, sa  
kommer der stadig bundfald. Derfor skal 
den vendes i beholderen en gang om dagen.  

Jo længere den fa r lov at ligge jo bedre, men 
eftersom honningen allerede er opløst i 
snapsen kan den snildt drikkes selv efter er 
par dage.  

Hvis man er til klar snaps kan man med 
fordel filtrere snapsen over et kaffefilter. 

 

Snaps med vanilje og lakrids 

Snapsen hældes fra flasken over i en tæt 
beholder. Vaniljestangen skæres op pa  
midten, sa  man kan a bne den, skær den evt i 
mindre stykker sa  er den lidt nemmere at 
ha ndterer i beholderen. Lakridsroden 
skæres i mindre stykker sa  lakridsen i 
midten bedre kan sive ud i snapsen.  

Snapsen stilles væk i 3 uger - men den 
behøver ikke 3 uger eksakt, nu længere tid 

den sta r nu bedre blir den, - smagen blir 
mere ren.  

Vaniljen og lakridsen efterlader snapsen lidt 
uklar, - sa  hvis man gerne vil ha en klar 
snaps sa  kan man lige filtrere den inden 
servering. Skal serveres tempereret, men 
ikke iskold. 

Økologisk hjemmelavet julesnaps 

Skræl af to øko appelsiner, Øko rørsukker, 
50 gr, Øko kanel, 1 hel stang, Økol nelliker, 
ca. 5 stk., øko Vanilje, 2 stk, en ha ndfuld 
enebær, 1 flaske Klar Brøndum (eller drop 
det der øko og freestyle lidt) 
Gør herefter følgende: 

Riv appelsinerne med en kniv. Læg 
skrællerne pa  et bagepapir og fordel 
rørsukker pa  skrællerne. Bag dem i ovnen i 
ca. en time ved 100 grader. 

Flæk vaniljestængerne og skrab kornene 
væk, det er kun de tomme stænger der skal 
bruges. Tilsæt alle ingredienser til et stort 
henkogningsglas og sæt la g pa  og ryst godt. 
 
Gem glasset mørkt og under 
stuetemperatur, og se til din julesnaps hver 
dag, hvor du samtidig skal smage pa  
julesnapsen. Efter første dag skal du tage 
stilling til, om du fortsat ønsker, at 
nellikerne skal fortsætte udtrækningen. Kan 
nellikerne smages, skal de op! 
 

Sa dan fortsætter du med den hyggelige 
pleje – og efter 3-8 dage bør vaniljen fjernes 
og evt. ogsa  kanelstangen. 
 
Efter 14 dage bør den være færdig, og 
resten skal fjernes ved at si det hele. Filtrer 
til sidst gennem et kaffefilter og hæld pa  
flaske. 

Eksempler på ting du kan eksperimentere 

med i din 
julesnaps: 

 

 

 

Opskrifter på hjemmelavet snaps 

Men det er jo slet ikke så HAPS med det 

der snaps! Så her er nogle ideer til at 

ændre lidt i smagsoplevelsen, så 

snapsesangen kan synges med fryd i øjet 

og ikke med tanken om at sangen ender 

ud i et hæsligt shot.  

En enkel og generel fremgangsmåde 

for hjemmelavet snaps er: 

 

 1 stort rengjort henkogningsglas med 

patentla g 

 Ingredienser tilsættes glasset 

 En smagsløs snaps eller neutral vodka 

hældes over blandingen. (ja, den er sku 

god nok. Jeg var overrasket, ma ske 

fordi ved meget lidt om druk, men 

vodka og snaps har samme procenter. 

En vodka har ingen smag, men fa r den 

smag, wupti, sa  er det en snaps). 

 Snapsen skal herefter sta  tillukket i alt 

lige fra 1 til 21 dage, afhængig af 

smagsstyrke – den er jo individuel 

 Herefter hældes det hele gennem en si 

og evt. et kaffefilter for at fjerne de 

grove rester 

 Endelig hældes det hele pa  en farvet 

flaske med patentprop. 

 

Hvis du udtrækker ingredienserne ved 

stuetemperatur, ga r udtrækningen 

hurtigere og du fa r en snaps med flere 

bitterstoffer. Hvis du udtrækker ved lav 

temperatur, ga r udtrækningen 

langsommere med færre bitterstoffer. 

  

Haps Haps Haps, nu skal vi have SNAPS 
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Race game! 

Selvom Beer Pong er et kæmpe hit, sa  er det 

ikke det eneste drukspil man kan lave med 

bægere og bordtennisbolde. Har man en 

stak bægere og to bordtennisbolde sa  er her 

et andet spil jeg altid kun har oplevet fede 

stunder med! Race Game kan spilles af lige 

sa  mange som der kan sta  rundt om bordet, 

alle spiller selv og 2 bægere (hver med en 

bold) cirkulerer hele tiden rundt pa  bordet. 

Trin 1: 

Stil en masse bægere (afhængigt af antal 

spillere) pa  midten af bordet og hæld slatter 

i dem alle. Jo større slatter, jo ha rdere spil. 

Fyld eventuelt mere i e t glas—det er til 

taberen. 

Trin 2: 

Lad de to sæt bægere + bolde starte hos to 

personer sa  langt fra hinanden som muligt. 

Bægeret stilles normalt pa  bordet hvorefter 

bordtennisbolden skal studses ned i bordet 

og op i bægeret. Man bliver ved med at 

prøve indtil man rammer. Hvis dette lykkes 

pa  første forsøg bestemmer personen selv, 

hvem denne giver bægeret til. Hvis ikke 

første gang, sa  til personen til venstre. 

Trin 3: 

Hvis man bliver overhalet (Hvis personen 

lige før e n na r at fa  bolden i før man selv 

gør) skal man bunde et af bægerne i midten. 

Man kan først fortsætte na r man har 

bundet. Det tomme bæger placeres i bunden 

under det bæger man spiller med. Pa  den 

ma de bliver stakken højere og højere. 

Man kan godt fa  flere bægere mens man 

bunder. Hvis man skyder bolden i et af de 

fyldte bægere skal det bæger bundes. 

 

Battleshots! 

De fleste kender spillet fra barnsben under 

navnet ”Sænke slagskibe” eller ”Battleships” 

- nu sa  bare med shots. Man kan hurtigt og 

nemt lave sin egen spilleplade pa  flere 

ma der. Pa  JK-lige har de lavet dem af 

gaffatape pa  gangens gulv (omkring 

hjørnet) mens vi pa  PR-lige har lavet dem 

pa  pap fundet udenfor pa  kollegiet. Aftal 

reglerne pa  forha nd og lav skibene af shots. 

Hver gang man rammes drikker holdet 

shottet. Simple as that! 

 

Connected 

Dette er et barskt kortspil. Man udpeger en 

dealer der ikke selv nødvendigvis deltager i 

spillet. Dealeren deler kort ud til alle efter 

tur, et af gangen med tallet opad. Hver gang 

et kort gives til en spiller tjekkes det om 

denne spiller nu er ”connected” med nogen 

af sine sidemænd. Man er connected hvis 

man har samme nummer eller samme kulør 

(hjerte osv.). Hvis sidemanden er connected 

tjekkes om han yderligere er connected med 

sin sidemand pa  anden side. Alle der er 

connected skal drikke. Dealeren tæller fra 1 

og op til højeste nummer. Alle der skal 

drikker starter pa  1 og fortsætter til deres 

nummer er blevet sagt af dealeren.. 

Jakob, R-52 

Drukspilsvarianter 
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Jep, du læste rigtigt! Køkken, ikke værelse! 

En variation af den faste tradition pa  stort 

set alle kollegiets gange, den velkendte 

kollegiefest, TDC, en fest der tager turen 

forbi alle deltagernes værelser i løbet af 

aftenen. 

I et forsøg pa  at lære hinanden bedre at 

kende pa  tværs af gangene gik fire gange 

sammen om at  holde et Tour De Køkken 

den 31. oktober. Deltagerne hed JK-lige, PR-

ulige, ST-lige og PR-lige. Hver gang valgte en 

repræsentant til at fa  nogle fælles regler pa  

plads og sa  var det ellers bare i gang. 

Reglerne for aftenen blev sa ledes: 

 Hver gang skulle have et fælles tema 

samt sta  for en aktivitet na r man besøgte 

deres køkken. 

 Hver gang skulle a bne mindst 1 køkken 

og sta  for alkohol til alle na r det var 

deres tur.  

 Hver deltager skulle betale 50 kr. for at 

deltage. Pengene blev siden samlet og 

fordelt ligeligt mellem køkkenerne sa  

alle havde de samme penge at købe 

alkohol for. 

 Der blev lavet en tidsplan, sa ledes at 

man var hos hver gang i ca. en time 

hvorefter festen fortsatte i 

KælderCafe en. 

 

Med disse regler gik aftenen i gang, og lad os 

bare sla  det fast med det samme - det blev 

en kæmpe succes!! 

I alt mødte omkring 50 mennesker op pa  JK-

lige for at starte festen. JK-lige holdt 

dyretema, PR-ulige var forklædt som fugle 

og PR-lige holdt børnefødselsdag. Sidst, men 

ikke mindst, sa  var ST-lige klædt ud som 

russere. 

Pa  alle køkkenerne var der gang i legene i 

løbet af aftenen og selvfølgelig med sa  

blandede hold som muligt, sa dan at vi alle 

kunne komme hinanden ved. Pa  ST-lige var 

der gang i rouletten og pa  PR-lige havde de 

fundet den klassiske stoledans frem. JK-lige 

tog den lige skridtet videre. I en af deres 

lege skulle e n fra holdet dyppe hovedet i 

cream, hvorefter resten af holdet skulle fa  sa  

mange popcorn som muligt til at blive 

siddende ved at kaste dem i hovedet pa  

personen. Vinderen blev imidlertid PR-ulige 

der bød pa  Ugle-bowling. Med en ugle 

udgjort af en frossen kylling skulle der 

bowles ned af gangen og rammes øl.  

Efter en kæmpe succes virker det blot som 

et spørgsma l om tid før det igen skal 

lanceres. Spørgsma let er sa  om flere skal 

med eller om det skal holdes til ca. 50 

mennesker. 

Vi kan kun anbefale andre gange at gøre det 

samme! En fantastisk enkel ma de at møde 

flere folk pa  til fest, og sa  kræver det ikke at 

folk skal investere sa  meget tid eller penge 

for at kunne være med. Skulle I finde det 

interessant og have spørgsma l, sa  tøv ikke 

med at skrive til undertegnede.  

Jakob, R-52 

Tour de Køkken - var det noget? 
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Vores kære kollegium har rigtig mange fede 

tiltag og muligheder i løbet af kalendera ret. 

Kagefestivaller, en bar, Nybrofestival, en 

lang række klubber og kanoer i ”baghaven” 

blot for at nævne en række af de mere 

fremtrædende. Vi har et lejesystem der gør, 

at vi alle betaler 30 kr til en fælles kasse 

hver ma ned, som vi i fællesskab kan bruge 

pa  at gøre kollegiet til et fedt sted at bo. 

Fordelt pa  600 beboere bliver det til 

imponerende 18.000 kr om ma neden! 

Pa  det seneste beboerra dsmøde kunne 

kasseren berette at vi har mere end 175.000 

kr sta ende pa  kontoen, penge som vi kan 

bruge til hvad vi vil! Men! Fordi der er 

nemlig et men! Pengene bliver kun brugt, 

hvis nogen tager initiativ til at foresla  noget. 

Og forslag, dem har der ikke været mange af 

pa  det seneste.  

Som et første skridt i at frembringe noget 

initiativ ude hos jer, sa  har jeg prøvet at ga  i 

tænkeboks for at finde pa  fede eller smarte 

ting som vi kunne bruge penge pa —hvis 

altsa  blot nogen tager initiativ til at gøre 

noget ved det.  

 

Forny køkkenernes inventar! 

For bare et par a r siden var der en gang der 

foreslog at alle køkkerne fik 4.000 kr til at 

forny deres tagterrasse eller 

udendørsfaciliteter. Det blev der stemt for.  

Nu kunne man fx søge om 3.000 kr pr. 

køkken som man kan bruge pa  at forny det 

indvendige inventar, det være sig TV, borde, 

stole, knive eller hvad man nu lige sta r og 

mangler.  

Der er 36 køkkener pa  kollegiet, sa  det vil i 

alt give en udgift pa  108.000 kr og altsa  

stadig lade nogle penge sta  tilbage pa  

kontoen.  

Man burde ikke bare give pengene ud til 

køkkenet men man kunne give dem mod 

forevisning af kvitteringer eller 

transaktioner.  

Alt der skal til er et punkt pa  dagsordenen 

pa  et beboerra dsmøde. 

 

Forårsfestivitas: 

Man kunne lave en Nybro-dag om fora ret og 

fejre det dejlige vejr. En kort festival uden 

høj musik men nærmere en ”kom-og-vær-

med-dag”. Man kunne opstille et par 

pavilloner pa  plænerne tæt pa  kanoerne, 

opstille grille hvor man enten kan grille sit 

eget eller købe en pølse med brød for en 

10’er. Der kunne laves kano-konkurrencer, 

hvor man holdvis skal sejle ud til et sted, 

hente en genstand og sa  sejle retur pa  tid. 

Som sønderjyde bliver jeg nødt til at foresla , 

at man kunne lave ringridning ved siden af, 

og man kunne opstille noget let 

baggrundsmusik til at give stemning uden at 

støje. Fortsæt selv! Udgiften ville være til at 

betale og det ville skabe et fantastisk 

sammenhold hvis man kunne lokke folk til.  

 

Grill-pladser på plænen 

Nu skal det siges, at jeg ikke ved om dette 

kan lade sig gøre. Men man kunne anmode 

om penge til at der kunne etableres nogle 

fælles grillomra der eller en formel ba lplads 

et sted pa  kollegiet. Dette ville gøre det 

federe at samles udenfor om sommeren 

hvor vi har sa  dejlige omgivelser! De kunne 

placeres enten midt i ga rden(e) eller ud 

mod søerne. 

 

Renover baren og dens inventar 

KælderCafe en drives som en not-for-profit 

organisation. Derfor ra der baren ikke over 

de store beløb og selv sma  reparationer kan 

være svære at overskue. Siden baren 

a bnede for snart 4 a r siden er priserne ikke 

steget, hvilket igen sætter pres pa  deres 

økonomi. Hvorfor ikke bruge nogle af vores 

mange penge pa  at renovere baren? Giv dem 

noget maling samt lidt penge til nye møbler, 

vi ved alle at det trænger!  

En investering i baren vil gavne en stor del 

af kollegiet og give et endnu hyggeligere og 

dejligere sted at mødes. Maling plus penge 

til nye (brugte) stole og borde vil næppe 

være en investering pa  over 20.000 kr, altsa  

langt lavere end det beløb vi som kollegium 

har til ra dighed pa  kontoen og lavere end 

flere klubber har fa et tildelt i løbet af det 

sidste a r. 

 

Multibanen 

Den famøse multibane har i flere a r virket til 

at være et kuldsejlet projekt. For at gøre 

historien kort har kollegiets bestyrelse sat 

nogle penge til ra dighed sa fremt man ville 

bygge en multibane et sted pa  kollegiet. Som 

beboere er vi dog blevet pa lagt selv at finde 

de resterende midler hvilket ikke har vist 

sig muligt trods flere forsøg pa  at finde 

sponsorer og lignende. De penge vi har pa  

kontoen vil ikke være nok til at fuldføre 

projektet men at sætte flere penge af til det 

vil være en ma de at na  nærmere ma let pa . 

 

Jeg melder mig hellere end gerne som den 

første til at hjælpe med at stable noget pa  

benene! Sta r du derfor selv med en ide , eller 

er du blevet hooked pa  noget i denne 

artikel, sa  skriv gerne til mig pa  

jako1291@hotmail.com, sa  vil jeg gerne se  

pa  om det er noget jeg vil hjælpe med at 

stable pa  benene. Lad os gøre det! 

Skal vi ikke lave noget fedt sammen? 
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Tekst her 

Spare-tips—Mikkel 

Du sparer, når butikkerne derude 

reklamere med, at du kan købe 3 men 

kun betale for 2! (3 for 2). Men sparer du 

i virkeligheden penge, eller lokker de dig 

til at købe mere?  

Vi kender det alle sammen, na r der er et 

tilbud, ’Nu kun 2 for 25’ eller ’Køb 3 betal 

for 2’.  Det væsentligste for os studerende 

er: Sparer vi penge pa  de skøre tilbud?  

Det gør vi jo, ifølge tilbuddet, men det er 

sa dan, at vi i sidste ende sparer flere penge, 

hvis vi kun køber e n - e n gang. Na r du i 

vores lokale Netto, køber 2 pakker oksekød 

for 35kr., sa  køber vi 2, for vi skal helt 

sikkert have bruge begge pakker pa  et eller 

andet tidspunkt. Men det kan ogsa  betale sig 

at begrænse indkøbet! Læg dine penge i 

sparegrisen, overfør dem til din 

opsparingskonto, læg dem i pudebetrækket, 

i sokkeskuffen - mængderabatten kan fa  dig 

til at købe mere end planlagt.  

Men men men, mængderabat, pa  den gode 

ma de, er lige det vi vil have. Her er nogle 

aktuelle mængderabatter rundt omkring. 

(Nok mest for fyrene pa  kollegiet) 

#madpakken45 #ska l 

Vi kan ikke fa  nok af øl. Jo flere, jo bedre, og i 

Netto p.t. kan du fa  (kun) 10 til 45 kr. - Det 

er ikke de billigste nogensinde, men det er 

en god pakke, til en lille-torsdag (onsdag 

aften) pa  køkkenet.  

Pa  Saxo.com kan du sørme fa  mængderabat 

pa  bøger! Ma ske et tilbud, hvor de prøver, at 

lokke dig til at købe flere end du egentlig vil 

have. Bøger lavet af pap, er ma ske ikke det 

der sælger bedst, sa  hvis de kan slippe et 

par af dem sammen med billedbøgerne, sa  

er folkene hos Saxo glade.  

#Frækkeunderhylder  

#tøsernekanikkefa nok 

Vi kan ikke fa  nok af underhyler, sa  dette er 

et af de bedre tilbud. Fa  dem hos stadium, 

for billige penge med en god mængderabat. 

#Mereguftiltøserne #Fleremusklertilmænd 

Dette er blot fa  af de mængderabatter man 

kan finde pa  bodystore.dk, hvor der altid er 

’Ekstra-meget-i-pakken-tilbud’ - tag et kig 

pa  de mange varer, der med et rigtig forbrug 

forbedrer din træning.  

 

 

#Merpopcorn #Biografmenu 

I biografen er der masser af mængderabat 

at hente. Var i Bagsværd’s egen biografen 

(Bibliografen). Her sælger de sodavand til 

20kr. Stykket og en mellem popcorn til 

30kr. Samtidig har de en popcorn menu 

hvor du fa r 2 sodavand + stor popcorn til 

65kr. Dvs. at det er billigere at købe en stor 

popcorn menu end det er at købe 2 

sodavand og en mellem popcorn til 70kr.!  

#DeterFonadether 

#Andenslagsmængderabat 

I Fona fa r du fri fragt ved køb over 500kr. 

Denne slags mængderabat er ogsa  skabt til, 

at fa  dig til at købe mere end planlagt. Dog 

er det et fint tiltag, hvis der skal dyre ting i 

indkøbsvognen alligevel. Det skal dog ogsa  

nævnes, at Elgiganten har fri fragt pa  alle 

varer ved køb online, og det har 

Komplett.dk ogsa , sa  hvis billigere ting skal 

købes, sa  er der alternativer. 

#Sparpa mængderabat #skjulthashtagtema 

#trætafhashtags? #ga udogsparpenge 

#godjul 
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Spare-tips - Mængderabat 
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Tekst her 

Anmeldelse 

SPROGHJÔRNET 
Jul (DEN)  Noël (FR) Navidad (ESP) 

 

Glædelig jul (DEN) 

Felix Navidad (ESP) 

Veselé Vánoce (CZE) 

Crăciun fericit (ROM) 

hyvää joulua (FIN) 

 

And, flæskesteg, brune kartofler (DEN) 

ankka, porsaanpaisti, ruskea perunat (FIN) 

Ente, Schweinebraten, Bratkartoffeln  (GER) 

pieczona kaczka, wieprzowina, brązowe ziemniaki (POL) 

 

Haps Haps Haps, nu ska vi have snaps? 

Haps Haps Haps, haben wir jetzt die Druckknöpfe? (GER) 

Haps Haps Haps, nå har vi snaps? (NO) 

Haps Haps Haps, nu hebben we de kiekjes? (NLD) 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 

En rumrejse uden lige, er det der venter, 

når du skal se Interstellar, den nyeste 

stor-film af Christopher Nolan.  

Matthew McConaughey spiller Cooper, i 

denne nær-fremtidsfilm, hvor han skal 

redde menneskeden fra at sulte ihjel. 

Fortællingen er fantastisk og den tager dig 

med pa  en rumrejse, du aldrig har oplevet 

før i tidligere film.  

Filmen varer 3 timer, som er typisk for 

Chistopher Nolan, som vi kender fra 

Inception. Det store spørgsma l er sa : Er 

filmen de 3 timer? Det korte svar: JA! Det 

lange svar: JA! - MEN der er tider, hvor jeg 

personligt ønskede, at det ville det ga  lidt 

hurtigere fremad.  

Na r vi følger Cooper i selvskab med bl.a. Dr. 

Brand (Dejlige Anne Hathaway), bliver det 

rigtig Science fiction, da de skal gennem et 

’ormehul’ og udforske nye planeter. Der 

hvor filmen taber publikum er den lange 

snak omkring fysikkens love, 

relativitetsteori og rumtid. Det er meget 

interessant for den, der er lidt nørdet i rum-

viden, men det er ikke alle er det.   

Na r det er sagt, sa  er filmen tankevækkende,  

og fangende med de meget flotte special-

effects. Omgivelserne na r de er ude i 

rummet og besøger planeter er 

virkelighedstro, som om de faktisk har 

været derude og filme det on-site.  

Det bedste ved filmen er de  meget intense 

øjeblikke, der forekommer, na r de kommer 

ud i de mange farlige situationer, som de nu 

gør. Hjertet banker helt oppe i halsen, og det 

skyldes simpelthen, at man bliver draget sa  

meget ind i historien fra start, sa  seeren er 

næsten en del af historien.  

Filmens slutning var lidt for abstrakt, men 

til gengæld gik alt op i højere enhed, og jeg 

elsker na r film giver den følelse. Da jeg selv 

er lidt nørdet omkring rum-science, giver 

jeg 5 af 5 stjerner 

 

Anmeldelse - Interstellar 


