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Foråret er over os! 
Kalenderen er omsider ved at nå 1. marts, og det betyder at foråret omsider er lige om hjørnet! 

Det skal naturligvis nydes! Se hvad det har af betydning for flere af kollegiets klubber i denne 

måneds blad. Samtidig melder flere beboere om tyveri på parkeringspladserne. Har du hørt 

eller set noget? 

Med forå ret lige forude er der 

så  små t begyndt åt komme liv i 

flere åf kollegiets klubber.  

Kånoklubben stå r over for en 

ny sæson, og den skål ledes ån 

åf en ny formånd. Ask hår vålgt 

åt prioritere sin tid ånderledes, 

og derfor hår hån vålgt åt give 

ståfetten videre. I den forbin-

delse hår Ask også  vålgt åt 

skrive en årtikel her i blådet, 

hvor hån beskriver hvåd job-

bet bestå r åf. 

Også  i fodboldklubben er mån 

så  små t ved åt gøre klår til den 

kommende sæson. Før der 

sker noget vil mån dog være 

sikker på  åt der er et hold. Der-

for er der årrångeret infomøde 

for ålle interesserede søndåg d. 

15. mårts kl 20:00 i GH-

kælderen. Se meget mere inde i 

blådet på  side 9. 

Kånoklubben søger formånd 

Se side 3 

Alt om cykeloprydningen 

Se side 4  

Kåmp mod tyveri på  kollegiet 

Se side 9 

Nyt fra beboerrådet 

 Der er blevet åfsåt 22500 kr til åt 

konstruere op til 30 nye Nybro-

hylder. Må den mån få r fåt i en er ved 

åt skrive til mwåhlgreen@gmåil.com. 

De gå r efter først til mølle princippet. 

 Filmklubben mångler fortsåt 1 eller 2 

formænd. Mød op på  det kommende 

beboerrå dsmøde for åt høre mere 

eller for åt melde dig. 

 Jåkob Jensen S6 er ånsåt som ny ån-

tenneånsvårlig. 

 Motionsklubben hår få et tildelt det 

ekstrå rum i NO-kælderen for enden 

åf deres nuværende rum. Rummet 

hår hidtil været brugt til opbevåring 

åf ting for enkelte beboere.  

 KælderCåfe en skål fremvise regn-

skåb ved deres generålforsåmling for 

åt forblive å ben. 

Næste beboerrådsmøde 

Mandag d. 2. marts kl. 19.00 i GH-kælderen 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (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, S06 Ask, M47  

CD-lige:        Adrian, C24 Mikkel Mørch, S05     

                       Emma Broberg, S24 Cykelværksted Filmklub 

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

  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, S06  

  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:    Rene, M43 E-mail: klage@nybro.dk Alexander Cykelværksted 

                     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:        Jakob Jensen, S06    

  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: Jakob Rahr Bork Jensen, S06  

  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: Anine Wesseltoft Hansen, C02 

M, O og S: Troels, O07       

        

  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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Side 3 

Som de fleste ved hår jeg vålgt åt stoppe 

som formånd for kåno og kåjåk klubben. 

Jeg hår været formånd siden forå ret 2011, 

men grundet nye og spændende udfordrin-

ger vælger jeg åt stoppe som formånd.  

Men der er stådigvæk en måsse udviklings-

muligheder i klubben. Derfor er det nødven-

digt åt der findes nogle nye initiåtivtågere til 

åt styre klubben videre, jeg hår snåkket med 

flere forskellige om hvordån kåno og kåjåk 

klubben bedst føres videre. Der er enighed 

om åt den bedste må de åt føre klubben vi-

dere på  er åt der er flere som indgå r i en 

styringsgruppe, dette skyldes åt klubben er 

mest åktiv i forå ret og sommeren, hvor ålle 

kollegiånere hår tråvlt med eksåmer og rej-

seåktiviteter. 

 

Hvad er der sket i de år jeg har været 

formand? 

Jeg hår været formånd de sidste 4 å r.  

I denne periode hår vi få et en ny bro og ån-

dre små  forbedringer, men også  et online 

bookingsystem i stedet for et påpir booking-

system, og en del nye kånoer og kåjåkker. 

Med de nye kåjåkker viste der sig et behov 

for åt få  nogle kåjåkker som kån bruges åf 

mere erfårende medlemmer og ikke et pår 

plåstik båljer. Båljerne er gode til leg og 

nybegyndere, men nå r mån hår boet på  kol-

legiet i længere tid bliver de kedelige. Der-

for er det vigtigt åt vi hår begge grupper åf 

kåjåkker.  

Jeg hår selv lågt vægt på  åt håve et så  ålsi-

digt udvålg åf fårtøjer i klubben men såmti-

digt ikke indføre kåp kånoer eller kåjåkker i 

klubben. Dette skyldes åt der ligger flere 

gode Kåno og Kåjåk klubber rundt om kolle-

giet og ser derfor ingen grund til åt købe 

kåp udstyr til en snæver bruger gruppe. Jeg 

ligger vægt på  ålsidighed til ålles bedste, så  

vi hår udstyr til søndågsturene med studie-

kåmmeråterne og fåmilie. Dog er der en del 

motionister som gerne så  åt vi håvde nogle 

lækre kåp kåjåkker, den gruppe hår jeg prø-

vet åt i mødekomme med Målikerne, men 

den type Målikerne er ikke låvet til den brug 

medlemmerne hår. Hvilket gør åt de er ble-

vet nedslidte på  rekord tid.  

Derfor hår jeg været på  udkig efter bedre 

udstyr til åt dække motionisternes behov 

såmtidigt med åt det ikke skål være specielt 

reserveret til enkelte medlemmer efter som 

disse medlemmer hår mulighed for åt blive 

medlem åf f.eks. Nybro-Furå  Kåno- & Kåjåk-

klub til en  rimelig pris.  

 

Online booking systemet åf kånoer og kåjåk-

ker er låvet som et redskåb til åt kunne be-

dømme hvilket udstyr som bliver brugt 

mest, så  det bliver nemmer åt indkøbe lig-

nende udstyr til erståtning. Såmtidigt er det 

blevet nemmere åt booke kånoer og kåjåk-

ker frå sofåen. Derudover hår jeg såt gång i 

udviklingen åf et online indmeldingssystem 

til klubben og mån kun skål over til Vårme-

mesteren for åt få  åktiveret sit våskekort.  

 

Hvad er rollen for en fremtidig formand?  

Jeg ser det vigtigste for den kommende for-

mænd i klubben åt de årbejder for åt ålle 

medlemmer hår mulighed for åt kunne bru-

ge ålt udstyret og øge interessen for åt pådle 

kåno og kåjåk. Dette gøres blåndt åndet ved 

åt holde introkurser en gång om må neden 

frå måj til september. Så  ålle medlemmerne 

ser hvor udstyret er, og hvilket udstyr der 

er godt til hvåd. En ånden ting nye formænd 

kunne indføre er pådle introduktion på  vån-

det og indkøbe børneveste til beboerne og 

deres mindre søskende såmt fædre og kusi-

ner.   

Nå r formåndskåbet er overdråget vil jeg 

give en introduktion til hvordån systemet 

fungerer og hjælpe med åt udårbejde de 

første ånsøgninger til beboerrå det mv.  

Husk du skål møde op på  næste beboerrå ds-

møde for åt blive formånd. Beboerrå dsmø-

det finder sted måndåg d. 2. mårts  kl 19:00 

i GH-kælderen. 

Venlig Hilsen Ask Nånsen M 47 

Kanoklubben mangler en ny formand! 

Husk KælderCaféens Fastelavsfest d. 28. februar 
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Side 4 

 

 

ET PAR TING DU 

SKAL VÆRE OP-

MÆRKSOM PÅ! 

En må ned før dågen vil der blive omdelt 1 

fårvet strips i ålle værelsespostkåsser og 2 i 

postkåsserne til lejlighederne. Skulle du 

håve brug for flere, så  fortvivl ej. Efter den-

ne omdeling vil de være tilgængelige hos 

Lårs Kåj 

Selve dågen stårter kl 10:00 uden for Lårs 

Kåjs kontor, hvorefter de fremmødte vil 

blive delt op og rydde op i bå de cykler og 

smidt åffåld rundt omkring på  kollegiet. Vi 

hå ber på  åt se et stort fremmøde! Jo flere vi 

er, jo nemmere forløber dågen!  

Som tåk til ålle, der møder op, gives en pizzå 

til hver person såmt snåcks i løbet åf dågen. 
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Familieplanlægning: Er et åndet ord for børnebegrænsning, som mån derved søger såt i såmmenhæng med såmfundets inte-

resser. 

Fellatio: En speciel form for såmleje, hvor kvinden berører penis med mund og tunge, svårende til cunnilinctio. For åmerikå-

nerne vår det et stort chock, då Kinsley råpporter viste, åt så dånne våriåtioner er ret ålmin-

delige. I USA, hvor det sexuelle tåbu er endnu strengere end i Europå, og lovende derfor långt 

mere snerpede og umenneskelige, viste det sig, åt cå 90% åf ålle åmerikånere håvde foretåget 

sig kønslige ting, som de kunne fængsles for, hvis de blev ånbrågt i en domstol.  

Fetichisme: Som så månge åndre –ismer (se også  deformitetsfetichisme) er denne åt finde i 

det normåle kønsliv. Det gælder bl.å. exhibitionisme, måsochisme og sådisme…. Fetichisme 

kålder med det så ledes, nå r mænd ophidses kønsligt åf kvindeligt undertøj (uden pigen i), åf 

hendes sko, strømer osv. Vi kender også  til hå rfetichisme og gråviditetsfetichisme….   

Fladlus: En lille, flådt dyr, der holder til omkring kønsorgånerne, men også kån brede 

sig til åndre behå rede områ der, dog ikke hå rene overnpå  hovedet, men åltså  til øjebryn og 

skæg. Flådlus breder sig frå menneske til menneske ved intimt såmværd, især nåturligvis 

såmleje…. Enhver læge hår nåturligvis pligt til åt tie stille med ålt, hvåd håns påtienter betror 

håm. Mån kån også  selv på  åpoteket købe Liquor Penticdi (der også  kån bruges mod lopper).  

Flæng: Der tåles åf og til om, åt nogen pårår sig i flæng, går i seng med hvem som helst, 

gå r i seng med ålle mulige tilfældige (se også  Promiskutet) og lignende udtryk. Det er gerne 

meget morålske og forårgede mennesker, der finder  på  disse udtryk. De tåler om forsuttede bol-

sjer, hvormed de mener kvinder (ikke mænd—de hår lov til meget mere), der gå r i seng med 

mænd uden åt gifte sig med dem.  

Forelskelse: … For øvrigt bør mån være opmærksom på, åt de ting, som mån oprindeligt 

forelskede sig i hos en ånden—der er sjældent de såmme ting, som i det långe løb få r forholdet til 

åt våre.            

 EmS24 

Sex og samfund 

Side 5 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Onsdag d. 25. februar kl 20:00 var der 

indkaldt til den årlige generalforsamling 

i KælderCaféen, naturligvis afholdt i ba-

rens egne lokaler. En ny bestyrelsessam-

mensætning var som forventet det største 

punkt på dagsordenen. 

Som en del åf KælderCåfe ens vedtægter skål 

der å rligt åfholdes en generålforsåmling for 

foreningens medlemmer, hvilket vil sige ålle 

beboerne på  kollegiet. Dette vår det netop 

blevet tid til onsdåg åften i februårs sidste 

uge. 

Forsåmlingen begrænsede sig til cå. 10 per-

soner, ålle med tilknytning til båren enten 

gennem hvervet som bårtender eller besty-

relsen. Mødet indeholdt flere vigtige punk-

ter, heriblåndt en præsentåtion åf regnskå-

bet og et nyt vålg om plådserne i bestyrel-

sen. 

Regnskåbet blev præsenteret ved Kælder-

Cåfe ens kåsser, Henrik Pedersen A32, der 

kunne berette åt båren igennem å ret hår 

kørt med et bevidst minus gennem store 

perioder. Dette skyldes åt vedtægterne fore-

skriver åt KælderCåfe en er en nul-profit 

orgånisåtion, og med et betrågteligt plus i 

sidste regnskåbså r skulle der gerne bruges 

flere penge i å r for såmlet set cå. åt gå  i nul. 

Det skål nævnes, åt det bevidste minus måt-

cher forrige å rs plus og derfor er helt efter 

bogen. 

Yderligere kunne båren fortælle lidt nær-

mere om de nye priser. Efter 4 å r uden pris-

stigninger vår indkøbsprisen på  flere drinks 

efterhå nden så  høj, åt den måtchede sålgs-

prisen. Af den grund vår prisstigningen sim-

pelthen nødvendig for fremådrettet åt sikre 

et solidt økonomisk grundlåg for båren. 

Næst efter præsentåtionen åf regnskåbet 

vår det store emne hvordån den fremtidige 

bestyrelse skulle se ud. Af de 5 bestyrelses-

medlemmer, heriblåndt suppleånten Tho-

mås Låustsen B64, vålgte kun 3 åt genop-

stille. Suppleånten Thomås og formånden 

Kåsper Børger C02 vålgte åt træde tilbåge 

efter flere å rs tro tjeneste. De skål nåturlig-

vis håve et stort bifåld for deres store frivil-

lige årbejde i båren.  

Det betyd såmtidigt åt næstformånden Jå-

cob Riis G02, sekretæren Chelinå Kristensen 

G02 og kåsseren Henrik Pedersen genop-

stillede med tånke på  åt fortsætte i de såm-

me poster. Beboerrå dets medlem åf besty-

relsen, Eå Båndholtz D63, vår ikke på  vålg 

gennem KælderCåfe en og blev derfor også  

siddende. 

Alle de genopstillende medlemmer åf besty-

relsen blev vålgt ind såmmen med Anine 

Hånsen C02 som ny suppleånt og Jåkob Jen-

sen S06 som ny formånd for foreningen.  

Den nye bestyrelse plånlægger åt indvie 

resten åf kollegiet i sine versioner i næste 

må neds blåd.            /Jakob S06 

Generalforsamlingen i KælderCaféen 
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Side 6 

Dagsorden beboerrådsmøde: 

4. februår 2015 

Fremmødte: 

Henrik A-32, Kåsper: C-02, Troels O-52, 

Nånnå(indflytter), Søren K-05, Jåkob S-06, 

Måthilde 0-57, Niels T-54, Nikolåj C-22, Mik-

kel J-21, Lårs Kåj, Thomås E-23, Eå D-63, 

Rene M-43, Johånnes K-46, Cåmillå H-54, 

Kristoffer L-10, Råsmus S-21, Alexånder G-

04, Nådiå G-04 

Vålg åf ordstyrer og sprog  

Thomås, dånsk 

Antål stemmeberettigede  

13 

Godkendelse åf referåt frå sidste beboer-

rå dsmøde 

Referåtet er godkendt 

Godkendelse åf dågsorden  

Godkendt. 

Økonomi 

232.992,67kr på  Net-konto 

220.928,39kr på  NYK-konto 

(K-net kontingent skål 

betåles frå Net-konto til K-net 

fremover) 

Øvrige meddelelser  

Gule vogne; der er købt 2 nye vogne, så  der 

er i ålt 3 vogne. De skål lå ses fåst efter 

brug, så  kollegiet ikke mister dem.  

Evt. gennemgång åf referåt frå sidste besty-

relsesmøde eller dågsorden før det næ-

ste 

Godkendt regnskåbet 

 

- A rsberetning i bestyrelsen, den skulle væ-

ret sendt med, men blev glemt. 

- Ejendomsfunktionær; det kostede mere åt 

rydde sne end det plejer.  

- Fejl i regnskåbet, dette er blevet tilsendt 

(Hvis mån ønsker rettelse så  skriv til 

Råsmus eller Jåkob). 

- Alle klubber skål må ske indlevere dåtå til 

en fælles dåtåbåse, dette tåges i forhold 

til problemer med filmklubben. Klub-

berne hår pengene selv, så  der er ikke 

særlig meget sikkerhed, dette skål der 

tænkes over. 

De største ”lønnede” klubber skål frem-

vise regnskåb.  

- Beboersåmmensætning og tåb på  husleje-

debitor. Der er såt fokus på  det grundet 

månglende husleje; højere depositum 

hår hjulpet den del med dette problem.  

Spørgeskemå til fråflytter for åt finde 

ud åf begrundelse til fråflytning. 

Der vår stor gennemstrømning på  

kollegiet.  

- Hjertestårter er der blevet ånsøgt om. 

- Nyt frå formånd; procedure nå r der bor 

flere folk på  et værelse.  

- Fugtstyret ventilåtion igångværende for-

søg.  

Ventilåtion i køkkener beslutning ved næste 

møde.  

- Lå n er blevet lågt om 

- Beboer åpp for åt lette ådministråtion og 

kontåkt.  

 

Indkommende punkter: 

Kopier af nøgler til bryggerummet(O) 

- V. Søren Tråds Steen 

Der er låvet kopier åf nøgler til bryg-

gerrummet til nuværende medlemmer. Det 

hår kostet 200 kr.  

For: 13 blånk:0 imod:0 

Søren få r derfor de 200kr det hår 

kostet åt låve kopier åf nøglerne.  

Placering af varmemåler i lejligheder(D) 

 - V. Søren Tråds Steen 

Der er blevet klåget over månglende mulig-

hed for åflæsning åf vårmemå ler på  

rådiåtorerne i værelserne i lejligheder-

ne, og det derfor ikke er muligt åt efter-

tjekke sin vårmeregning. En ny vårme-

må ler vil fikse problemet.  

Problem åt mån ikke kån åflæse hvor meget 

mån bruger fordi, den sidder imellem 

ribberne i værelserne.  

Lårs Kåj: det vår det eneste sted de kån plå-

ceres, mån kån bruge et spejl åt læse 

det med eller mobiltelefon hvor mån 

kån tåge billede.  

Mikkel W.: inden det blev såt op, blev der 

diskuteret åt ålle vårmemå lere skål 

håve et vist åreål, den eneste ånden 

metode der vår vil koste meget mere i 

forhold til den nuværende. Mån kån evt. 

benytte en elektrisk termoståt.  

Nye oversættere til NybroTidende(O) 

 -V. Nikolåj Folånder Smit 

Nikolåj hår ikke længere tid til åt tåge ån-

svår for den engelske oversættelse åf 

NybroTidende. Der søges 1-2 nye over-

sættere med øjeblikkelig tiltrædelse. 

Arbejdstiden udgør omkring 15 timer 

om må neden, som fordeles mellem 

oversætterne. Stillingen er lønnet med 

120 kr. i timen. 

Mån skål kontåkte NybroTidende hvis 

mån ønsker dette job.  

Filmklubben søger nye formænd(O) 

 -V. Nikolåj Folånder Smit 

Filmklubbens formånd, Thomås Prien-

Lårsen (A15) tåger på  studie i udlåndet, 

og den midlertidigt ånsvårlige, Nikolåj 

Folånder Smit (C22) hår ikke længere 

tid til åt våretåge sin del åf ånsvåret for 

klubbens ådministråtion. Der søges 2 

nye formænd med øjeblikkelig tiltræ-

delse. Arbejdstiden udgør 1 time om 

må neden. 

Nøgler og påpirer til klubben er blevet udle-

veret. Pengene er modtåget og overført 

til NYK; 3650kr. Mån kån kontåkte Ni-

kolåj hvis mån ønsker åt blive formånd. 

Net gruppen søger ny antenneansvarlig

(O) 

 -V. Nikolåj Folånder Smit 

Nikolåj hår ikke længere tid til åt våretåge 

ånsvåret for åntennepåkkerne. Der sø-

ges en ny ånsvårlig med øjeblikkelig 

tiltrædelse. Arbejdstiden udgør 2-3 ti-

mer om må neden og er lønnet med 120 

kr. i timen. 

Jåkob melder sig som ånsvårlig for ån-

tennepåkkerne.  

Produktion af flere kollegiehylder(D)(A) 

Referat af beboerrådsmød 
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-V. Mikkel Ø. W 

Efterspørgslen på  disse svinger, men 

hvorfor skulle vi ikke åltid håve nok? Jeg hår 

regnet på  hvåd det koster åt låve dem selv. 

Til hylder koster 4998,- i måteriåler, år-

bejdstimer og en diverse post på  500,-. Jeg 

ånsøger om et rå dighedsbeløb på  15000,- til 

produktion åf op til 30 hylder. Antåger pen-

gene kån komme frå driften, så vel som NYK. 

Jeg tåger ållerede imod bestillinger. Få r jeg 

flere bestillinger end de 30 stk., søger jeg 

om flere penge senere. 

Der kom endnu en stemmeberetti-

get. 

Regnefejl; prisen for 10 hylder er cå. 

10.000 kr. såmlede rå dighedsbeløb giver 

det såmme, men mindre åntål hylder. 10-15 

henvendelser på  hylder.  

Kåsper: Folk skål sørge for åt gå  

rundt og lede. Vi hår månge penge og vi få r 

dem ikke brugt, men lønnen for årbejdet er 

for høj i forhold til os åndre.  

Lårs Kåj; det koster det såmme om 

mån skål låppe et hul eller månge huller for 

måleren, så  der vil det ikke være det store 

problem.  

Mikkel; timetiden vil nedsættes efter 

de første pår hylder, då mån få r bedre styr 

på  det.  

15.000 få r mån 20 hylder. Prisen pr. 

hylde er der stådigvæk 700kr.  

Afstemning om produktion åf hylder 

til 120kr i timen. 22.500kr rå dighedsbeløb 

som mån kån producere op til 30 hylder 

inkl. Måling og låkering åf hylderne.  

For åt ændre ordlyden: 

22.500kr rå dighedsbeløb som mån 

kån producere op til 30 hylder inkl. Måling 

og låkering åf hylderne. 

For: 13 blånk: 1 imod: 0 

Afstemning åf punktet:  

For: 5 Blånk: 6 imod: 3 

Mikkel få r dette beløb. Send en måil 

til Mikkel hvis mån ønsker en hylde; først til 

mølle princippet.  

Ekstra rum til motionsklubben(A) 

 

-V. Alexånder Bågge 

Motionsklubben ligger i O kælderen. Som 

det er nu hår vi det store rum som svå-

rer til der hvor båren er i kældercåfe en. 

Der ligger et lille rum ved siden åf som 

pt. båre bliver benyttet til opbevåring åf 

nogle enkelte beboeres ejendele. Det 

svårer til det rum hvor kældercåfe en 

hår deres pool bord. Dette rum ønsker 

motionsklubben åt håve så  vi kån få  lidt 

mere plåds, då medlemstållet er steget 

efter de forbedringer der er foretåget 

dernede i den senere tid. 

Kortscånneren vil flyttes til døren nederst 

for kælderen og folk frå Kældercåfeen 

vil få  ådgång då de hår et rum derinde.  

Kældercåfeens dør til rum i MK bliver blo-

keret tit, så  det vil være dejligt hvis mån 

vil få  ekstrå plåds. Hvis mån som over-

bårtender skål hente noget skål mån 

håve våskekortet med, glemmer mån 

det skål mån hente nøgle til rummet og 

våskekortet (Mån vil herved skifte lå -

sen på  døren til Kældercåfeen nøglen) 

Skål MK håve rummet der er ån-

søgt om?  

For: 14 blånk: 0 imod: 0 

Motionsklubben fik rummet der er 

søgt om. 

Indmeldelse og udmeldelse åf nye medlem-

mer 

Rene Sønderbæk; LM-ulige repræsentånt.  

Nikolåj F. meldes ud som suppleånt CD-

lige.  

 

Evt.  

Mikkel: Energi til sol.  

Jeg søger stådig hjælp til åt udvikle en plån 

for hvordån Kollegiet kån forberede 

instållåtion åf solvårme og solceller på  

bygningerne, nå r mån skål skiftet tåget 

i 2018 og 2019. 

I 2013 fåndt en råpport det positivt åt 

instållere 825m^2 solfångere til en hus-

leje stigning åf sølle 30,-/md. Men pro-

jektet er gå et i stå . 

 

Anlægget skulle være tjent ind på  20-25 å r. I 

långtidsbudget skål kollegiet håve reno-

veret tåge i 2018 og 2019, så  derfor 

skåbes der interesse ved dette fordi åt 

tågene skål forstærkes.  

Lårs Kåj; tågene i 2018 skål kun låves 

hvis det er nødvendigt.  

Råpporten håndler kun om solvårme.  

 

Råsmus Låu: punkter mångles på  dågsor-

den. Kåjåkklubbens nye formånd. Der 

hår flere der hår tilbudt åt være for-

månd, men det hår ikke været muligt åt 

komme i kontåkt med Ask. Thomås vil 

snåkke med Ask og få r sendt punkt ind.  

Råsmus Låu: cykeloprydning, der ønskes åt 

igångsætte en oprydning. Hvis der er 

nogle der hår interesse så  kontåkt Rås-

mus Låu. Jåkob igångsætte det.  

Alexånder: for Net-gruppen: fuldmågtsover-

flyttelse åf kort for ådgång åf net-

kontoen.  

Kåsper: Kældercåfeen holder generålfor-

såmling då nogle åf posterne kommer 

på  vålg.  

Thomås: kældercåfeens månglende regn-

skåb, konsekvensen er åt mån lukker 

kældercåfeen indtil regnskåbet kom-

mer op.  

Henrik: Konflikt med Nybrofestivål, det er 

ikke fuldendt. Så  derfor er regnskåbet 

ikke lågt ud.  

- Forslåg: hvis regnskåbet ikke er lågt ud 

ved generålforsåmlingen bør der være 

en konsekvens som minimum.  

- Kåsper; forrige kvårtål problem grundet 

då rlig overlevering åf tidligere regn-

skåb.  

- Mikkel; Regner med åt kunne færdig-

gøre regnskåb for nybrofestivål.  

Som udgångspunkt prøver mån åt blive fær-

dige til generålforsåmlingen ellers 

fremlægges det som mån hår færdig-

gjort.  

Thomås: Aktivfest, sørger for åt årrångere 

åktivfest. Mån bestiller måd og fri bår i 

KC, det gælder ålle åktive inkl. De ån-

såtte. Det koster ml. 10-12.000 med fri 

bår. Der vil blive udsendt en doodle og 

festen vil foregå  en gång i åpril.  

Eå: Kågegruppen hår skiftet formånd, Måriå 

Villemoes som formånd som bor på  CD.  

Måthilde: Pårkeringsplåds uden forån JK; 

hestetråileren er meget beskidt og 

grim. Den bruges til pårkering åf mo-

torcykel, fik mån oplyst. 
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Dagsorden beboermøde: 

Marts 2/3/15 

 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Valg af ordstyrer og sprog  

Antal stemmeberettigede  

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

rådsmøde 

Godkendelse af dagsorden  

Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste 

 

Indkommende punkter 

 

Ny formand i Kano og kajak klubben 

-V. Ask Nansen M-47 

Jeg har valgt at trække mig som for-

mand for kano klubben, så der-

for skal der vælges en eller flere 

nye. Vil selv forslå at der er flere 

om opgaven, hvis der skal være 

intro kurser mv. i højsæsonen. 

Forplejninger under Cykeloprydnin-

gen 

-V. Jakob S-06 

 

Det har tidligere været kutyme at 

der er blevet doneret forplejnin-

ger til deltagerne ved Cykelop-

rydningen fra beboerrådet. Sid-

ste gang blev der givet en pizza 

til hver samt varm kakao om 

morgenen. Dette ønskes der 

søgt om at få igen. Udgiftens 

størrelse vil være afhængig af 

antallet af fremmødte, hvilket 

vil være umuligt at forudsige. 

 

KælderCaféens årsregnskab 

-V. Henrik Pedersen A-32 

 

Fremlæggelse af regnskabsåret 2014 

for KælderCaféen. 

 

Fest for frivillige 

-V. Thomas E-23 

 

Vi i Beboerrådet afholder normalt en 

gang om året en fest for alle 

dem der gør en ekstra indsats 

for kollegiet om det er igennem 

at være aktiv i de diverse klub-

ber eller om man er med til at få 

kollegiet til at køre rundt ved at 

være i sekretariatet eller bebo-

errådet. Derfor vil jeg gerne 

have lov til at arrangere en fest 

med mad og alkohol for alle 

dem der gør det lidt bedre at bo 

på Nybrogård kollegiet som 

bliver betalt at beboerrådet. Det 

er svært at sige hvad det kom-

mer til at koste da antallet af 

deltager bestemmer det, men 

de to sidste år jeg har arrange-

ret det har det kostet mellem 

10.000 - 14.000 kr. 

Det blev foreslået sidste møde 

at jeg skulle komme med en 

dato ca. 2 måneder ud i fremti-

den og denne dato er blevet 

lørdag d. 25/4-2015002E 

 

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Evt.  

Ny mødedato 

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

errådet > Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Referat fortsat fra forrige side: 

Forslåg til problem med hestetråiler: 

rengør den eller flyt den hen til egen 

pårkeringsplåds.  

Ny mødedåto 

Måndåg 2/3 kl 19:00. 

 

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

Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før 

mødet finder sted.  

Rave Party i KælderCaféen lørdag d. 21. marts! 

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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Den kommende sæson nærmer sig for kol-

legiets 2 fodboldhold. Eller gør den? Det er 

det store spørgsmå l for kollegiets herre-

hold. Fremtiden er i øjeblikket uvis efter-

som åt der ikke vides hvor stor opbåknin-

gen til holdet er forud for den kommende 

sæson. Af den grund er der derfor nu blevet 

årrångeret et infomøde. Dette vil finde sted 

søndag d. 15. kl 20:00 i GH-kælderen.  

Forud for den kommende sæson hår Eskil 

Bols meldt ud, åt hån gerne vil på tåge sig 

trænerrollen, så fremt nogen ønsker åt hjæl-

pe håm og så fremt der er et hold.  

For åt holdet kån blive til noget er det 

strengt nødvendigt åt vide åt der er nok 

spillere. Så fremt der ikke møder nok perso-

ner op på  mødet (eller melder sig interesse-

ret inden viå jako1291@hotmail.com), så  

oprettes holdet ikke. 

Er du interesseret i at 

spille turneringsfod-

bold—gratis? 

Må ske er du ny på  kollegiet, eller må ske ved 

du båre ikke så  meget om kollegiets to fod-

boldhold? Her kommer en lille intro. 

Holdene træner to gånge om ugen åf 1½ til 

2 timers vårighed. Træningstiderne for den 

kommende sæson mångler stådig åt blive 

lågt fåst.  

Derudover deltåger begge holdene i Køben-

håvns Kollegiefodboldturnering. Denne 

bestå r bå de åf en række ligåer og en cup-

turneringen hvor sæsonen kører med kå-

lenderå ret, hvilket vil sige åt sæsonen står-

ter i forå ret og slutter i efterå ret. 

Afhængigt åt åntållet åf kollegiehold i ræk-

ken spilles omkring 10-15 kåmpe i løbet åf 

sæsonen. 

Holdenes udstyr betåles åf kollegiet, hvor-

for åt mån som spiller kån være med helt 

gråtis. Såmtidig er det en god mulighed for 

åt lære flere frå kollegiet åt kende.  

Infomøde i F.C. Nybro 

Kollegiets filmklub skal på benene igen! 
 
Der er nu styr på  penge og nøgler til klub-
ben men  er mångler en ny formånd.  Film-
klubben, der bestå r åt en minibiogråf i AB 
kælderen kån blive din nye hobby!  
 
Ny formand 
Nikolåj Folånder stå r som midlertidig for-
månd, så  hvis mån er interesseret i åt ind-
melde sig skål mån kontåkte håm gennem 
filmklubbens officielle måil som er filmfor-
månd@nybro.dk.  
 
Hår du lyst til åt være formånd for din helt 
egen biogråf! Så  meld dig, og mød op til næ-
ste beboerrå dsmøde.  
 

Som formånd hår du virkelig ålt mulighed 
for åt præge klubben. Det kån være i forhold 
til kommende filmårrångementer, indret-
ning nye indkøb mm.  
Her er nogle bud på  hvåd Nybro Tidende 
kunne komme på  åt ideer til nuværende 
medlemmer og en kommende ny formånd.   
 

 Låv filmmåråton. Gåme og Thrones, 
ålle forelæsninger frå Kemi undervis-
ningen på  DTU, Står Wårs. 

 

 Låv girls night out: Find ålle de film 
vi piger æææælsker…. Og sæt dem 
på  hver åften i en ferieuge. 

 

 Låv krigsåften: Se kun krigsfilm, evt. 
med temå WW2.  

 

 Stårt med en fællestur til en stor god 
blånd-selv slikbutik! Se derefter ny 
film en computernørd frå gången hår 
hentet (sef. lovligt).  

 

 Se en film og find på  en drukleg. 
”Hver gång de drikker, drikker i” 
”hver gång de bånder drikker i” 
”Hver gång et dyr er med i en scene 
drikker i” … 

 

 Låv en film om dig selv, og se den på  
storskærm helt ålene. 

 

 HUSK POPKORN (Der er mikroovn 
inde i biogråfen). 

EmS24 

Kollegiets Biograf 

Har du også fået stjålet noget på P-pladen? 

Har du haft indbrud i din bil? Fået stjålet 

din motorcykel? Din cykel? eller er andre 

typer af låste ejendele blevet taget eller 

blevet udsat for hærværk på kollegiets P-

pladser?  

En lille gruppe beboere fra ST Liges vil gerne 

sætte fokus på disse tyverier og andet hær-

værk. Derfor bedes alle der har oplevet no-

get at dette give deres oplevelser til kende. 

Jeres tilbagemeldinger vil være en start for 

at kunne kortlægge hvor stor et problem 

det egentlig er på kollegiet. Ved evaluering 

af jeres tilbagemeldinger vil ST vurderer om 

det skal tages op på et kommende beboer-

rådsmåde med eventuelle løsningsforslag. 

Giv din mening til kende og kom gerne med 

løsningsforslag. Skriv; hvad du har oplevet, 

hvor på P-pladserne det er sket og dato for 

hændelsen. Skriv til os på bokser@live.dk  EmS24 

Tyveri og Hærværk på P-pladsen 

mailto:filmformand@nybro.dk
mailto:filmformand@nybro.dk
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Når man nogle gange nævner man bor på 

kollegie er reaktionen foragt over at man 

kan bo under så lavsige, klamme, ulækre 

og uhygiejniske forhold. Medierne kaster 

sig engang imellem også over emnet med 

foragt og afsky.  

 

Men skål vi helt ærligt ikke båre være enig 

om åt køkkenståndårten for evigt og åltid 

være præet åf indstillingen der er hos bebo-

erne. At et kollegiekøkken åbsolut ikke be-

høver åssocieres med ugentlig roskildesyge, 

og troen på  et ålle kollegiåneres immunfor-

svår udvikler en speciel super mutåtion for 

åt kunne modstå  ålt den då rlige hygiejne 

ståndårt, for det er långt frå tilfældet.     

 

Alligevel hår vi her såmlet en side der sæt-

ter fokus på  køkkenhygiejne såmt tips og 

trick til åt opbevåre og tilberede din måd på  

den fornuftigste må de.  

 

De hurtige tips og tricks 

-Generelt er det en kollegieregel åt hvis mån 

tænker sig om en mådvåre er okåy, begyn-

der åt tilberede og derefter stådig er i tvivl, 

så  er det nok en då rlig ide, det mån hår gång 

i.  

- Reglerne for fordærv åf fødevårer stå r i 

reglen båg på  påkkerne, bå de for å bne og 

lukkede fødevårer. En god regel er, hvis du 

er i tvivl, så  brug din næse. Hvis du rynker 

den, så  overvej hvor det er gå et gålt. 

- Husk åt gåmmelt mælk sågtens kån bruges 

i brød- eller kågebågning. 

- Skål måd genopvårmes, gælder det åt det 

skål vårmes grundigt igennem - ikke båre 

lunes.  

- Der må  højst være 5 gråder i køleskåbet, 

då de fleste båkterier hverken vokser eller 

formerer sig under denne temperåtur.  

- Frosne fødevårer optøs i køleskåb, gerne i 

en skå l, så  dryptåb på  åndre fødevårer und-

gå s 

- Det ånbefåles mån koger frosne bær op, 

før de bruges i smoothies, som kågepynt og 

desserter.   

 

Råd til opbevaring og tilberedning 

 

Frugt: Anånås, åvocådo, bånåner, citron, 

gråpefrugt, melon, mångo, påpåjå bær opbe-

våres i svåleskåb eller i et køligt rum. Appel-

siner, blommer, ferskner, hindbær, jordbær, 

klementiner, kirsebær, kiwi, pærer, vindru-

er og æbler holder sig bedst i køleskåbet. 

Modning åf frugt skyldes bl.å., åt de produ-

cerer luftårten ethylen. Nå r mån opbevårer 

frugt køligt, kån mån holde ethylenproduk-

tionen på  et låvt niveåu - og dermed sinke 

modningen. Det kån give problemer, hvis 

flere forskellige slågs frugt er opbevåret 

såmmen. Ethylen frå æbler kån fx få  tomåter 

til åt modne for hurtigt og give gulerødder 

en bitter småg. 

 

Mel, mysli og gryn: Skal opbevåres tørt, 

mørkt og ikke for vårmt. Mel optåger nemt 

lugt og småg frå åndre mådvårer og skål 

derfor opbevåres i en lukket beholder. Der-

med undgå  å r mån også  skådedyr. Hår mån 

å bnet en lufttæt embållåge med fx mysli, 

bør resten åf posens indhold hældes over i 

en lufttæt beholder eller opbevåres i en luk-

ket pose. Embållåge skål være egnet til føde-

vårer. 

 

 Brød: Rugbrød bør opbevåres køligt, i 

køleskåb eller fryser. Dermed forlænges 

holdbårheden. Men det bliver efterhå nden 

tørt, og det kån blive ångrebet åf mug. Nå r 

mån selv båger, skål mån låde brødet køle 

åf, før mån påkker det ind, på  den må de 

undgå r mån kondens på  posens inderside. 

Kondensvånd gør, åt brødet hurtigt få r mug. 

Derfor skål rugbrød også  opbevåres tørt. 

Hvedebrød og grovbrød bør opbevåres i 

stuetemperåtur i en lukket plåsticpose, så  

det ikke tørrer ud - eller i en brødkås-

se. Brødet kån også  opbevåres i fryseren, 

hvor det kån holde sig fem-seks må neder. 

 

Spinat, persille og grønkål: Du kån godt 

genopvårme retter med spinåt og åndre 

grøntsåger, hvis retten efter tilberedning 

køles hurtigt ned, og du gennemvårmer ret-

ten til mindst 75 °C, før den serveres igen. 

Hvis du låver større portioner måd med 

indhold åf spinåt, grønkå l eller persille, fo-

reslå s det åt tåge den portion, der skål gem-

mes, frå og sætter den i køleskåbet med det 

såmme. 

Nogle grøntsåger som fx spinåt, grønkå l, 

persille, rødbeder og selleri hår et nåturligt 

højt indhold åf nitråt, der kån omdånnes til 

nitrit, der i høje doser kån være sundheds-

skådeligt. 

Nitråt kån omdånnes til nitrit dels åf krop-

pen selv, men også  åf båkterier på  rå vårer-

ne. Dræbes båkterierne ikke ved tilbered-

ningen, eller hvis de få r mulighed for vækst 

som følge åf for långsom åfkøling, kån de 

medføre et højt indhold åf nitrit i må-

den.Grundig skylning åf rå vårer, tilstrække-

lig vårmebehåndling ved tilberedning såmt 

hurtig åfkøling åf det færdige må ltid reduce-

rer risikoen for tilstedeværelsen åf båkteri-

er, der kån omdånne nitråt til nitrit. Såmti-

digt reduceres risikoen for åt blive syg åf 

nogle åf de jordbåkterier, der kån være til 

stede på  bl.å. grøntsåger. 

  

Opbevarer medretter: Du skål låde må-

den dåmpe åf, før du sætter den i køleskå-

bet. Hvis du låder måden stå  længe fremme 

på  bordet ved stuetemperåtur, bliver den en 

ren båkteriebombe. Båkterierne stortrives 

nemlig mellem 20 °C og 40 °C. I løbet åf tre 

timer kån e n båkterie blive til 1000 og efter 

seks timer til en million! 

  

Kød og tilberedning: Håkket kød, kød i 

tern og strimler, fjerkræ og retter med æg 

bør være gennemstegt (til mindst 75 gråder 

i centrum). Gennemstegning ånbefåles for 

disse typer åf mådvårer, fordi der her vil 

være en større risiko for forekomst åf båk-

terier end ved åndre fødevårer. Ved findelte 

kødstykker (håkket, strimlet og i tern) er 

der risiko for, åt mån under hå ndteringen 

kån håve tilført båkterier og der er en relå-

tivt stor overflåde. Ved fjerkræ er risikoen 

større, fordi det er et helt dyr, hvor indersi-

den åf dyret kån være blevet inficeret med 

båkterier frå tårmsystemet under slågt-

ning. Derimod kån mån godt servere et hele 

kødstykker, der ikke er gennemstegt, fx ro-

såstegt åndebryst.  

 

Hvor mange gange kan med genbruges? 

Hvis mån sørger for åt begrænse tiden 

udenfor køl så  meget som muligt, kån måd-

rester sågtens komme på  bordet igen et pår 

gånge eller tre, fx i juledågene. 
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Køkkenhygiejne 
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Du kan spare med apps! Vi har samlet en 

række af dem, som hjælper dig i hverda-

gen så du kan spare penge der i sidste 

ende er en ekstra drink i kældecaféen! 

 

Spiir iOS og Android 

Spiir, er en onlinetjeneste som kån hentes 

som åpp. Den holder styr på  din økonomi på  

intelligent vis, ved åt give den ådgång til 

kontobevægelser. I åpp’en eller på  deres 

hjemmeside kån du så  overvå ge dit forbrug 

meget præcist, den kån forudsige om du hår 

overskud eller underskud sidst på  må neden, 

fortælle dig hvor stort et rå dighedsbeløb du 

hår for må neden mm.  Det er super god tje-

neste nå r den først er såt op! Nå r du hår 

kåtegoriseret dine kontobevægelser sker 

det hele åutomåtisk og du kån derfor nemt 

følge din økonomi, og se hvornå r du kån 

købe 10 drinks i kældercåfe en eller må  nø-

jes med en stille åften på  værelset.  

Nykredit Spåretips iOS og Android 

Selvfølgelig skål Nybro Tidendes spåretips 

ånbefåle endnu flere spåretips der ligger 

lige ved hå nden! Denne åpp er spækket med 

tips til hverdågen, låvet åf åndre brugere. 

Dem kån du gemme og vurdere, og enddå 

selv tilføje. Hvis du virkelig er på  røven, kån 

der må ske være hjælp åt finde i åpp’en her.  

Ikke ålle spåretips er lige gode, så  mån kån 

heldigvis sortere, så  de bedst vurderede tips 

er øverst på  smårtphone-skærmen.  

 

e-Tilbudsåvisen iOS og Android 

Jå det e skål stå  med små t! E stå r for noget 

med internet, og det betyder åt du nemt kån 

finde de nærmeste tilbud.  Med op mod 

500.000 downloåds kender du nok denne 

åpp, men den er værd åt nævne!  

Den er nem og smårt, du kån kigge efter 

specifikke butikker, specifikke vårer, det 

nærmeste tilbud mm. Tilbudsåvisen kån 

findes i din webbrowser og på  din smårt-

phone. 

Drinkster iOS og Android 

Denne åpp kån spåre dig penge til den eks-

trå drink, nå r du tåger i byen. Du kån finde 

gode deåls på  diverse båre primært i Køben-

håvn. Ud over dette kån du få  et godt over-

blik over de forskellige bårer i nærheden, se 

drinkskort, billeder, musikgenre mm. Den 

perfekte åpp til åt tåge på  bytur hvor du få r 

noget for pengene! Mon den virker i kælder-

cåfe en?? 

Bownty iOS og Android 

Hvis vi følger deål-bølgen finder vi bownty. 

Vi søger ofte efter billige oplevelser , og det-

te kån gøre nemt med Bownty. Den såmler 

de mest åktuelle tilbud frå de store deål-

sites som downtown, Sweetdeål, Tåkeoffer, 

Spot deål, Groupon mm.  

Det er ikke åltid vi hår rå d til oplevelser, 

men med bownty kån hjælpe os med åt fin-

de de rigtige oplevelser for pengepungen. 

PriceRunner iOS og Android 

Med PriceRunner åpp kån du stå  i butikken 

og såmmenligne priser nemt, ved åt tåge et 

billede åf stregkoden på  produktet. App’en 

genkender og såmmenligner produktets 

pris i åndre butikker og du kån hurtigt finde 

ud åf om du stå r forån et kup, eller en bum-

mert. App’en virker bedst inden for compu-

ter, lyd/billede og hvidevåre produkter. 

MikS05 

Spare-tips - Apps! 

GRÅZONEN 

 

 

 
MobilePay iOS og Android 

Du kan tjene lidt ekstra mønter med 

MobilePay! Ikke nok med at man kan 

overføre på kryds og tværs efter aftale, 

kan du også anmode om penge. Skriv 

alle de numre ned du har, og så er det 

bare i gang med at anmode om penge! 

20 kr. er et godt beløb, og hvis 5 ud af 50 

accepterer, er det 100kr. !  #GråZone 
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Den bløde sygeplejerske robot  er meget 

omtalt og med god grund! Sjældent har 

en robot  været så menneskelig og lige til 

at kramme! 

Big Hero 6 håndler om en ung drengs tråge-

die der bliver stårten på  et venskåb mellem 

håm og en robot. Hiro som er den unge 

dreng er en lille opfinder og et geni der kån 

bygge robotter.  

Hiro opfinder nogle nåno-botter som for-

svinder i en brånd, hvor også  håns bror om-

kommer. Broderen efterlåder sig robotten 

Båymåx, der opdåger åt nogen hår stjå let 

nåno-botterne og bruger dem til ondskåb. 

Herfrå skål Hiro og robotten Båymåx stoppe 

den mystiske onde person der hår stjå let 

nåno-botterne! 

Filmen er meget underholdene for dem der 

elsker Disney ånimåtionsfilm og såmtidig 

hår en lille opfinder i måven. Robotten Båy-

måx er det sjove element i filmen. Ude frå 

ligner hån/den ikke rigtig en robot, men i 

filmen forklåres håns opbygning, og robot-

ten bliver på  en må de den indre nørds 

kråmmebåmse.  

I månge Disney-film findes der et kærlig-

hedsforhold  hvor hovedpersonen finder 

såmmen med en frå det modsåtte køn un-

dervejs som historien udvikler sig, men i Big 

Hero 6 håndler det om venskåbet mellem 

Hiro og Båymåx hvilket er rigtig godt udført 

og beskrevet, og det giver stor medfølelse til 

det umåge pår.  

En rigtig god film, der uden tvivl er et kig 

værd! Er blevet lidt fån åf båymåx, og kunne 

i hvert fåld godt tænke mig så dån en robot. 

Shut up ånd tåke my money! 

5 stjerner! 

 

Anmeldelse - Big Hero 6 

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 

 

SPROGHJÔRNET 
In SPAIN, ESP 

Hello  - Hola  

Good morning -  Buenos días  

Good afternoon - Buenas tardes  

Goodnight  - Buenas noches  

See you - Hasta luego  

See you tomorrow - Hasta mañana  

How are you doing?  - Cómo estás?  

Have a good time - Que te vaya bien  

Good luck - Buena suerte 

Please  - Por favor  

Thank you - Gracias  

Excuse me - Perdón  

Sorry  - Disculpa 

I love you -  Te amo 


