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Cykeloprydning 10. maj 
Nu er der omsider ikke lang tid til kollegiets oprydningsdag. Cykler og affald vil blive indsamlet 

på dagen, og vi håber meget at I alle vil møde op og give en hånd med! Husk også at sætte en rød 

strips på din cykel hvis du ønsker at beholde den! 

Søndag den 10. maj er det pla-

nen at mødes foran Lars Kajs 

kontor kl 10:00. Herfra vil vi 

dele os ud pa  hold og sa  ellers 

ga  i gang med at indsamle cyk-

ler og affald overalt pa  kollegi-

et. Lars Kaj vil pa  dagen bidra-

ge med alt udstyr til indsamlin-

gen, lige fra affaldssække og 

opsamlingsredskaber til en 

trailer og en boltsaks. 

Dagen er arrangeret pa  vegne 

af hele kollegiet og er stærkt 

afhængig af at vi alle giver en 

ha nd med. Jo flere vi er, jo 

nemmere fa r vi ryddet op i det 

hele—og ja, det trænger virke-

lig. Utallige cykler, cigaretskod-

der, da ser og plastikposer fly-

der over alt pa  kollegiet og det 

er derfor pa  høje tid, at vi gør 

kollegiets omra der renere og 

pænere forud for sommeren.  

Kom glad! :D 

Tagterrassen 

Se side 4 

#trainlikeachamp 

Se side 10 

Kulturkalender  

Se side 11 

 

 

 Motionsrummet har fa et penge til 
indkøb af en romaskine. Der har altid 
været et stort ønske om at fa  et ro 
ergometer til motionsklubben. Pro-
blemet er larmen fra maskinen, men 
hvis den larmer for meget vil den 
blive rykket ind i et andet rum.  

 

 

 Hundeklubben sta r uden formand og 

er inaktiv, hvis ingen tager initiativ, 

vil klubben blive lukket.  

  

 Der kommer ikke nogen huslejestig-
ning i august. KAB fremlægger hvad 
tingene ga r til i bestyrelsen, sa  det vil 
blive fremlagt senere hen. 

 

 En afstemning gav med; For: 12 

Blank: 0 Imod: 0 har givet cykelklub-

ben et a rligt ra dighedsbeløb pa  

2000kr. til indkøb af udstyr.  

   

 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Tirsdag. d. 5 Maj kl. 19.00 i GH-kælderen 
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 Den Personlige Sid 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Musikrum 

Rasmus, S21(næstformand) Alexander Bagge, G04 Michael, K43 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:       Benjamin, B51 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Bryggerklub 

             (sup) Andreas, A35   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 Emma Broberg, S24     

                       Patrick Aagaard, M63 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:      Thomas, E23 tidende@nybro.dk Kristoffer, L10 Antonio S28 

       

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 

                  Alexander, J36 (sup.) 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:       Niels T54 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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Lørdag d. 25. april var der dækket op til fest 

i kollegiets KælderCafe  og alle kollegiets 

aktive personer gennem det seneste a r var 

inviteret. I alt kunne 39 møde op, hvilket 

betød at kælderens store lokale var fyldt til 

bristepunktet under maden. Netop maden 

bestod af en lækker buffet bestilt udefra, og 

set ud fra resterne dagen derpa , sa  var der 

rigeligt med mad til alle. 

Beboerra dsformand Thomas Pedersen hav-

de sta et for planlægningen af arrangemen-

tet, og han fik bl.a. hjælp af Rene  Sønderbæk 

til madbestillingen samt en mindre gruppe 

bartendere til at arrangere nogle lege i løbet 

af aftenen. 

Legene begyndte tidligt. Gæsterne var ind-

budt fra kl 17:00 og kunne allerede før ma-

den indlede festen med et brag—første leg 

bestod nemlig af sprængte balloner. Delt i 

to, skulle alle sprænge en ballon pa  perso-

nen foran sig i rækken. Legen var kun den 

første i rækken af en lang række lege i løbet 

af aftenen.  

Som en del af takken til alle kollegiets aktive 

og ofte frivillige beboere var hele festen 

gratis. Foruden underholdningen og maden, 

sa  bestod denne gestus ogsa  i fri drikke hele 

aftenen. Det blev naturligvis udnyttet efter 

bedste evne, og festen blev i den grad skudt 

i gang i takt med at tiden gik. Arrangerede 

lege blev til bordfodbold og pool før det 

senere gik over i bodytequilaer, beer pong 

og race game. Stemningen steg og steg og 

det kan derfor ikke overraske nogen at fe-

sten først sluttede kl 5, hele tolv timer efter 

at den begyndte.  

Tilbage er blot at sige; TAK for denne gang, 

vi ses om et a r!           /Jakob, S06 

Fest for kollegiets aktive—Det gik vildt for sig! 

Side 3 

Kollegiets bestyrelse afholdte deres første 

møde i 2015 onsdag d. 22. april. Pa  mødet 

var der flere vigtige punkter omkring bud-

get og forskellige forsikringsbeslutninger, 

men der var dog ogsa  andet der nok har 

større indvirkning pa  jer som beboere i je-

res dagligdag. For blot at opsummere bud-

gettet inden vi ga r videre, sa  balancerer 

budgettet og der kommer ingen husleje stig-

ning pr. 1. august 2015. Dog vil priserne pa  

tv-pakkerne ændre sig lidt. De nye priser 

her vil snarest blive offentliggjort pa  hjem-

mesiden og de vil træde i kraft pr. 1. august 

2015. 

Nu til de mere spændende nyheder! Man 

har fra bestyrelsens side tidligere igangsat 

nye projekter anga ende ventilation pa  væ-

relser, lejligheder og køkkener (emhætter). 

Her er der lidt blandet nyt. Pa  værelserne er 

der blevet lavet forsøg med en fugtstyret 

ventilator. Svarene har været blandede og 

umiddelbart virker det ikke til at afhjælpe 

problemet til fulde. Det set sammen med at 

prisen for hver installation er 3.000 kr.—

eller lidt over 1,6 millioner totalt—gør at 

bestyrelsen ikke umiddelbart virker interes-

serede i at ga  videre med denne løsning. 

Dette kan dog ændres, sa fremt beboerne 

gennem beboerra det udtrykker en stor lyst 

til at ga  videre med dette trods udgiften. 

Udgiften vil i sidste ende pa virke huslejen. 

Det andet punkt omhandler emhætterne i 

køkkenerne. Man har igennem en periode 

lavet forsøg med emhætterne i NO-blokken. 

Her har man monteret en større motor til at 

drive emhætterne og ladet emhætterne kø-

re automatisk i faste tidsrum hver morgen 

og aften. Tilbagemeldingerne har været me-

get positive hvad anga r sugeevnen na r mo-

toren er tændt. Ved at motoren kun kører i 

faste tidsrum sikres det samtidig at emhæt-

terne ikke trækker al varmen ud af køkke-

nerne. En installation som denne skydes pa  

at koste omkring 5.000 pr. stk, og med kun 9 

blokke giver det en meget mere komforta-

bel totalpris pa  ca. 45.000 totalt set. Derfor 

kan en sa dan løsning formentlig fikses alle 

steder inden for relativt kort tid da penge 

allerede er afsat. 

I lejlighederne er der ogsa  monteret en em-

hætte. Emhætten suger dog kun luften op 

igennem et filter og sa  tilbage ud i rummet. 

Dette giver et meget utilfredsstillende resul-

tat og efterlader al fugten inde i køkkenet. 

Ogsa  her kigger man derfor pa  at lave bedre 

emhætter, hvilket kan gøres ved at lave en 

”normal” emhætte der suger luften ud gen-

nem væggen. Dette vil bestyrelsen nu kigge 

nærmere pa , og sa  kan det forha bentlig ogsa  

blive en realitet pa  sigt. 

Udover udluftning har bestyrelsen ogsa , pa  

vegne af klagenævnet og beboerrepræsen-

tanterne, diskuteret ma der at komme mang-

lende betaling til køkkenkasserne til livs. 

Her har flere forslag været oppe at vende 

men ingen er endnu besluttet. Et forslag har 

været at lukke for skyldneres internet pa  

værelset, da det er noget vi som kollegium 

selv udbyder. Dette testes nu efter hos 

KAB’s juraafdeling inden det ga r videre. 

Derudover har KAB tilbudt at indkrævnin-

gen til køkkenkasserne kan køre over husle-

jen, fortsat differentieret for hver gang, og 

sa  sendes direkte tilbage til kasseren for 

kollegiet. Herfra kan pengene sa  fordeles ud. 

Det giver mere arbejde men vil sikre at pen-

gene betales. Dette har vi lovet at vende 

gennem beboerra det.         /Jakob, S06 

Nyt fra Bestyrelsen  
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Side 4 

Plante smil og plante solskin 2:2 
I sidste måned fik du gode råd og vejledning 

når det kom til planter og blomster der kun-

ne trives på køkkenets terrasser. I denne 

mdr. skriver vi om tagterrasseren højst oppe 

på kollegiets tag.  

På tagterrasserne er der en del med tagover-

dækning og ellers at arealet meget åbent og 

temperaturen kan blive ubehagelig varm i 

sommermånederne.   

Så hvad planter man her? 

Er det så her vi kan plante noget der kan spi-

ses? Svaret er ja! Tomater, agurker, citrontræ-

er, urter, stort set alt vil kunne trives. Deres 

trivsel afhænger kun af én ting. VAND! Det er 

ikke solen og varmen der er den begrænsende 

faktor når beslutningerne om hvad i vil plante 

på jeres tagterrasse skal tages, mere tankerne 

omkring; hvad i vil plante det i? og hvem der 

skal vande det?  

Selvvandingskasser 

Selvvandingskasser er den bedste mulighed 

for at få vand og planter til at gå op i en større 

enhed. På Aldershvile planteskole har de nog-

le kasser der hedder Pindstrup Maxikap med 

kapillærvirkning. Dvs. at spahnum (speciel 

jord) fyldes i lågets tre rør og jorden vil så 

trække vandet op til planterne fra beholderen.  

En plantesæk ligges ovenpå kassen og der 

klippes huller i plantesækken der hvor rørene 

er placeret.  

Citrusfrugterne 

Citrontræer og andre citrustræer kan potenti-

elt godt give et produkt der kan spises. De er 

flotte og eksotiske og de vil efter signende 

trives. Det eneste problem er, at de under 

vinterhalvåret skal stå i 10 graders varme (sol 

er ikke et krav). En løsning til dette er at få 

træerne på plantehotel under vinterhalvåret. 

På plantehotellet betaler man pr. kvadratme-

ter og så passer en gartner på jeres/dine plan-

ter vinteren over.  

Tomaterfaringer 

På ST har der under sommeren 2014 været 

succes med tomater på tagterrassen.  Toma-

terne stod i  selvvandingskasser. De blev fyldt 

op med vand med hjælp af kander. Der kunne 

være 20 liter i kassen,  så kasserne skulle ikke 

fyldes op med vand så ofte.  

ST gartnernes bedste råd er at huske at bræk-

ke grene uden tomatskud af, så planten ikke 

bruger alt sin energi på at vokse sig stor men 

på at lave tomater.  

Urban gardening 

Du vil helt sikkert også kunne få andre ting til 

at gro så du kan supplerer din madkasse dine 

retter og holde dine grønne fingre underholdt 

sommeren. 

Tidens trend hedder ’Urban gardening’ 

eller ’Urban havedyrkning’ på dansk. Trenden 

har hurtigt spredt sig rundt omkring i de stør-

re byer, hvor der bliver dyrket lystigt i små 

nyttehaver, på terrasser og selv i den mindste 

altankasse er der plads til krydderurter og 

chiliplanter.  

Arrangement på Planteskolen: 

Søndag den 28. juni: Honning- jordbærdag ved 

Nordsjællands Bivenner. Der vil være smags-

prøver, så kom og smag skønne danske jord-

bær med honning.  

Anbefalinger og priser 

Selvvandingskasser/kapilærkasse 

 Aldershvile Planteskole: Hvid 169,- 

 Aldershvile Planteskole: Grå 199,- 

 jem og fix butik: Hvid 89,- .dk 

 BYGMA: Hvid kapillærkasse 65,- 

Aldershvile Planteskole: 

Små tomatplanter 25,- stk 

Rosmarin, Timian, Salvie, Persille m.m.  40, -

stk.       

 

EmS24 

Kickstart køkkenhaven ved at sa  dine grøn-

sager indendørs, sa  de kan plantes ud i køk-

kenhaven i stedet for at sås derude. Pa  den 

ma de fa r man tidligere høst og bedre udnyt-

telse af jorden i køkkenhaven og kan allere-

de høste rucola, radiser og bladsalater tid-

ligt i maj eller spidska l, ærter og hovedsalat 

fra slutningen af maj. Desuden giver en tid-

lig høst mulighed for at sa  eller plante e n 

gang mere i den samme jord. 

 

Grønsager, der er gode at så tidligt:  

Knold- og bladselleri, porrer, salater, arti-

skokker, spidska l, palmeka l, blomka l og 

sommerhvidka l.  

EmS24  

 

Kickstart Køkkenhaven 
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Hår: Mænd er i reglen noget kraftigere behåret end kvinder, idet de dels har skæg og 

dels rigeligere beha ring pa  hele kroppen, især pa  brystet. Mange kvinder snakker om mand-

ligt overskæg eller gyser sødt ved at se beha rede ha ndled eller mandebryst. Der er tilsvaren-

de mænd, der elsker langt kvindeha r, lille mørk skygge pa  overlæben, bakkenbarter, beha re-

de ben, lange øjenvipper ect. ect.  

Hermafrodit, hermafroditisme: Er opkaldt efter en søn af Hermes og Afrodite. Denne 

søn af to græske guder skulle ifølge sagnet være en mellemting mellem en mand og en kvin-

de, specielt naturligvis i sine kønsorganer.  

Hetære: Et græsk udtryk for en veninde. Grækerne sagde, at man havde slavinderne til 

vellyst, hetærerne til venskab og konerne til at fa  børn med.  

Homofil, Homofili: Et udtryk som danske homosexuelle foretrækker fremfor homo-

sexual og homosexualitet.  

Homosexual og homosexualitet: Lad det være sagt med det samme: de homosexuelle 

har ingen skyld i deres kønsliv er anderledes. De kan meget vanskeligt helbredes— Og de kan 

ikke selv gøre noget ved det. Homosexualitet kan opsta  i fængsler, kostskoler, krigstid, pa  

skibe, pa  nordpolsexpedition og ved andre lejligheder, hvor savnet af kvindeligt (eller mandligt) 

selskab bliver sa  stort, at onani i længden kun bliver en tam løsning (se Sexualliv under særlige 

forhold).  

Hysteri: Ytre sig ved voldsomme reaktioner på ganske små ting. En pige, der vil smide sig 

ud af vinduet, fordi hun ikke kunne sin lektie i timen, vil vi sa ledes kalde hysterisk.    

Sex og samfund 

Side 5 

MANGLER STADIG EN NY REDAKTØR!  

Sidder du med en journalist i maven? Kan du lide at skrive og/eller er du glad for at følge med i, 

hvad der sker på kollegiet, både foran og bag kulisserne?  Så er der en ledig redaktørpost på NybroTi-

dende med start så snart som muligt klar til dig!  

 

At være redaktør pa  NybroTidende vil sige at du er med til at brainstorme over nye artikler og nyt indhold til 

tidsskriftet. Du skal skrive artiklerne, lave interviews, tage billeder, lave layout mm. samt hjælpe med at printe 

og dele bladet ud. Der er pa  nuværende tidspunkt 3 ansatte. 2 personer, Jakob og Emma sta r for at skrive bla-

det og e n person, Patrick sta r for at oversætte tidsskriftet.  

Jobbet er lønnet og meget fleksibelt. Vi arbejder ud fra en ma nedlig deadline, der bliver fastsat ift. indkaldelses dato til næstkommende 

beboerra dsmøde.  Arbejdsbyrden er fra 5-15 timer om ma neden.  

Er du god skriftligt? Kan du godt lide at snakke med nye mennesker? Kan du overholde en deadline? Og ser du dig selv som en teamplay-

er? Sa  er det lige netop dig vi har brug for! 

 

Send en ansøgning til: Tidende@nybro.dk  

 

Mvh. Patrick, Jakob og Emma  

NybroTidende 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  
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Side 6 

Dagsorden for beboerrådsmødet den 8. 
april 2015 

Fremmødte: Adrian C-24, Niels T-54, 
Johannes K-46, Rene M-43, Kristoffer L-10, 
Henrik A-32, Alexander G-04, Jakob S-06, 
Rasmus S-21, Bejamin B-51, Andreas A-35, 
Thomas E-23, Ea D-63, Søren H-05, John, 
Mathilde O-57, Claes O-52, Nadia G-04 

1. Valg af ordstyrer og sprog  
Thomas, dansk 
 
2. Antal stemmeberettigede 
12  
 
3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 
Godkendt uden anmærkninger 
 
4. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 
5. Økonomi 

NYK: 134.276,24kr 
NET: 259.287,68kr   
 
6. Øvrige meddelelser  

- Thomas: Husk at alle der er aktive på kolle-
giet er inviteret til aktivfest, begivenheden 
kan findes på Facebook, den finder sted d. 
25 april.  

- Rasmus: Der er blevet delt sedler ud mht. 
cykeloprydning. HUSK: at der skal sættes 
strips på cykelsadler, trailere mm. Alle op-
fordres til at møde op på dagen (man ville 
selvfølgelig blive belønnet med mad og drik-
ke under oprydningen). Efter oprydningen 
vil cyklerne bliver kollegiet i en dag før de 
bliver afhentet. -Informer jeres gange at de 
skal sætte strips på deres cykler. 

 
7. Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 
det næste  

- Mødet har ikke været der endnu, og 
selve dagsordenen er ikke ude endnu, 
men det vil blive informeret 

8. Indkommende punkter 
A. Forslag om indkøb af nye kajakker

(O)(A) 
-V. Michael Ford Folkmann, K-43 
Forslag om udskiftning af nuværende 
turkajakker. 
- Ej mødt 

 
B. F.C. Nybro søger om penge til den 

kommende sæson(A) 
 -V. Jakob Jensen, S-06 

Fodboldklubberne gør klar til en ny sæ-
son. Vi har brug for penge til indkøb af 
udstyr samt betaling af diverse admini-
strationsomkostninger i forbindelse med 
vores deltagelse i Kollegiefodboldturne-

ringen.  
Se bilaget for nærmere detaljer. 

 
Pengene vil gå til:  

Nogle målmandshandsker til herrerne, 
samt to boldpumper.  
10 nye bolde, så de er sikre på at der er 
nok bolde til både herre og dameholdet. 
Derudover det et turneringsgebyr og 
dommer. Der har også været mangel på 
betaling igennem Gladsaxe kommune, 
fra sidste år.  
To fælles arrangementer med POP.  
Derfor er der søgt om 10.000kr, hvilket 
er absolut max beløb.  
Afstemning om folboldklubben skal få 
penge: For: 10 Blank: 2 Imod: 0 
 
Fodboldklubben får beløbet så de kan 
købe nyt udstyr.  

 
C.  Anmodning om indkøb til cykel-

værksted(A) 
-V. Kristoffer, L-10 
Anmodning om indkøb til cykelværk-
sted. Beløb:2842 kr. + 3620 Kr. til 
Kompressor 
Kompressoren kan kun komme op på 
4 bar som ikke er nok til de fleste cy-
keldæk, så det vil være dejligt at få en 
ny. Det kunne være en pakning der er 
gået i kompressoren, så det skal lige 
tjekkes i stedet for at købe en ny.  
Skal cykelklubben indkøbe ting uden 
kompressor til 2842 kr: 
- For: 12 Blank: 0 Imod: 0  
Cykelklubben får bevilliget penge til 
lappegrej mv. Der vil blive kigget på 
kompressoren igennem varmemeste-
ren, over reparation for 1000kr skal 
der købes ny kompressor.  

 
D. Forslag vedr. rådighed 2(A) 

-V. Kristoffer, L-10 
For at undgå misforståelser forslås det 
endnu en gang at der sættes et årligt 
beløb til rådighed for cykelklubben. 
2000 Kr./år 
Afstemning om cykelklubben skal have 
rådighedsbeløb på 2000kr 
- For: 12 Blank: 0 Imod: 0 
Cykelklubben får et rådighedsbeløb på 
2000kr.  

 
E. Cykelværksted orientering(O) 

-V. Kristoffer, L-10 
Loftet i cykelværkstedet er ikke afdæk-
ket således at rockwoolen ligger frit, 
derfor skal det afdækkes. Der skal sæt-
tes mere lys op og installeres en ny 
ventilator, i samme omgang skal elin-
stallationerne ordnes. 
Vedrørende loft og lys, vil er blive 
snakked med Lars Kaj, da det indgår i 
vedligeholdelse af kollegiet  
Der skal indhentes tilbud inden man 
ønsker at tage stilling til at købe en 
ventilator. 

 
F. Indkøb af ro ergometer (romaskine) 

til Motionsklubben(A) 
-V. Alexander Bagge, G-04 
Der har altid været et stort ønske om at 
få et ro ergometer til motionsklubben. 
Dels fordi vi har mange roere på kollegi-
et og dels fordi det er en super god ma-
skine til alle der træner, også selvom 
man ikke er roer. Ønsket er i den sene-
re tid vokset i takt med, at vi har fået 
flere medlemmer. Med udvidelsen af 
motionsklubben (vedtaget ved forrige 
møde) er der endelig mulighed for det. 
Da jeg ikke selv er roer eller har nogen 
erfaring vedrørene ro ergometre har jeg 
allieret mig med to beboere som har 
forstand på det. Jeg har modtaget et 
godt tilbud fra c2shop.dk(vedhæftet) om 
indkøb af et let brugt Concept 2 Model 
D + PM3 i sort for 6000,-. Dette tilbud er 
vurderet til at være meget godt da det 
er en maskine de begge kan stå inden 
for er noget af det bedste, har lang 
holdbarhed, og er let at vedligeholde. 
 
Mathilde: Ro ergometeret vil holde i 
lang tid, kæden kan skiftes og den skal 
smøres en gang imellem. Problemet er 
at der kan komme støv ind i maskinen, 
men det er lige til at pille af. Den ting 
der antages at gå i stykker hurtigst, er 
elektronikken, men den kan sagtens 
benyttes. 
Problemet er larmen fra maskinen, men 
hvis den larmer for meget vil den blive 
rykket ind i et andet rum.  
Skal maskinen købes: 
- For: 11 Blank: 0 Imod: 1 
Motionsklubben får penge til at købe ro 
ergometeret.  

 
G. Kollegiets budget for 2015-16(O) 

-V. Jakob Jensen, S-06 
Bestyrelsen skal på april-mødet fast-
lægge det kommende års budget. For-
inden dette kan ske, er det et krav at 
budgettet forelægges beboerne. Bilaget 
sendes ud separat. 
Det er meningen at det skal på beboer-
mødet men, det er ikke blevet indkaldt 
endnu.  
Bestyrelse har fået tilsendt det store 
budget, men ikke fået mere forklaring 
før mødet. Der kommer ikke nogen hus-
lejestigning i august. KAB fremlægger 
hvad tingene går til i bestyrelsen, så det 
vil blive fremlagt senere hen.  

 
9. Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 
Repræsentant for: AB-ulige Benjamin B
-51 vil indmeldes 
Suppliant for AB-ulige Andreas A-35 

 
10. Evt.  

Hjemmesiden er ikke opdateret: 
Klubberne og Net gruppen står til an-
svar til at holde hjemmesiden opdateret. 
Ea; kan oplysningerne ikke opdateres i 

Referat af beboerrådsmøde 
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Dagsorden beboerrådsmøde:   

1. Valg af ordstyrer og sprog  

2. Antal stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste be-

boerra dsmøde 

4. Godkendelse af dagsorden  

5. Økonomi 

6. Øvrige meddelelser  

7. Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før 

det næste 

8. Indkommende punkter 

 

A) Indkøb af kajakker(A)(O) 

 -V. Michael Ford Folkmann, K-43 

 

B) Regnskab for nybrofestival(D) 

 -V. Jakob Jensen, S-06 

Sa  vidt jeg kan se af referaterne er der 

endnu ikke blevet afleveret et færdigt 

regnskab for nybrofestivallen. Kan det 

virkelig være rigtigt? 

C) KælderCaféens regnskab 1. Kvartal(O) 

- V. Henrik Pedersen, A-32 

Fremlæggelse af regnskabet for Kælder-

Cafe en. 

D) Øgede sanktionsmuligheder for over-

trædelse af beboerreglement(A)(D) 

 -V. Rasmus og Jakob 

Klagenævnet og bestyrelsen har efter-

lysmuligheder for at sanktionere over-

trædelser af beboerreglementet. I sam-

arbejde har vi afsøgt mulighederne hos 

KAB og i vores interne regler og kom-

mer med et konkret forslag: 

Et tillæg til kontrakten for internetfor-

bindelsen, hvori der skal sta : 

“Netgruppen forbeholder sig ret til at 

ophæve aftalen fra udgangen af indevæ-

rende ma ned pa  foranledning af Kollegi-

ets bestyrelse”. Desuden et tillæg til 

beboerreglementet om, at “kollegiets 

bestyrelse kan sanktionere/inddrage 

brugen af kollegiets netværk og inter-

netforbindelse og TV-signal”. 

Der skal diskuteres om ordlyden og der 

stemmes om hvorvidt forslaget skal 

videre til juridisk vurdering og bagefter 

indstemmes pa  et beboermøde. 

 E) Indbetaling til køkkenkasse over hus-

lejen(A)(D) 

 -V. Rasmus og Jakob 

KAB har tilbudt at opkræve de ma nedli-

ge indbetalinger til køkkenkasserne via 

huslejen. Beløbet kan differentieres 

mellem gangene. Disse vil blive sendt til 

NYKs kasserer og distribueret ud til de 

køkkenkasseansvarlige. Det vil sikre at 

pengene vil blive indbetalt hver ma ned 

og ingen beboere flytter ud med større 

restancer. Det vil formentlig medføre at 

køkkenkassekasseren kommer til at 

lave flere overførsler ud end hidtil. 

Der diskuteres om behovet og afstem-

mes om hvorvidt det skal implemente-

res. 

F) Afdækning af behov for adgangskon-

trol på yderdøre(A)(D) 

 -V. Rasmus og Jakob 

Kollegiets seneste forsikringsgennem-

gang har resulteret i en negativ an-

mærkning for manglende adgangskon-

trol pa  kollegiets yderdøre (f.eks. la se-

cylinder, magnet, dørtelefon, statisk 

kode el. et system a  la vaskekortet). Be-

styrelsen ønsker at fa  en afklaring af 

gangenes holdning til dette. Der afstem-

mes om hvorvidt bestyrelsen skal ga  

videre med spørgsma let og finde kon-

krete løsninger. 

 

G) Afdækning af behov for videoovervåg-

ning af udendørsarealer og spot/øget 

belysning på P-pladser 

 -V. Rasmus og Jakob 

Kollegiets seneste forsikringsgennem-

gang har resulteret i en betænkning 

omkring belysning og videooverva gning 

af udendørs arealer (stier og p-pladser). 

Bestyrelsen ønsker at fa  en afklaring af 

gangenes holdning til dette. Der afstem-

mes om hvorvidt bestyrelsen skal ga  

videre med spørgsma let og finde kon-

krete løsninger pa  videooverva gning 

og/eller opsætning af spot m/

bevægefølere og/eller øget belysning. 

 

H) Udskiftning af nøglebærer(O) 

-V. Troels Just Christoffersen, O-7  

Jeg ønsker ikke længere at være nøgle-

bærer. Der er derfor behov for at finde 

en ny som kan overtage tjansen. 

 

I) Indkøb af låse(O)(A) 

-V. Michael Ford Folkmann, K-43 

Indkøb af la se til kanoer. 

 

J) Digitalisering af TV-kanaler(D) 

-V. Jakob 

Der er afsat penge i kollegiets budget for 

2015/16 til at opgradere kollegiets TV-

udstyr. En del af disse foresla r jeg at vi 

bruger pa  at opgradere en række af vo-

res kanaler til digitale kanaler. Lars Kaj 

regner pa  prisen men mener at det vil 

blive omtrent 3000 pr. kanal (ikke bebo-

erra dets penge). Derfor opgraderer vi 

kun det antal kanaler der er nødvendigt. 

Jeg foresla r at opgradere:  

TV3, TV3+, TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5 og 

6\'eren.  

Er der stemning for at opgradere andre? 

(Ma ske Discovery eller National Geogra-

phic) 

 

Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer 

Evt.  

Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk 

> Beboerra det > Meld afbud, senest da-

gen før mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Side 7 

stedet for at ændre hjemmesidens lay-
out.  
Der har været tale om at købe et nyt 
system, da der ikke er nogle der rigtig 
kan finde ud af der nuværende system.  
 
Hundeklubben; 
Vedr. lukning: Man kan indsende punkt 
om deadline for formand indmeldelse, 
ellers lukkes den.  
Hundeklubben står uden formand og er 
inaktiv, hvis ingen tager initiativ, vil klub-

ben blive lukket.  
 
KælderCaféen: 
I baren har der været planer om at lave 
den om, så hvis man har nogle ideer 
om hvad man kunne tænke sig dernede 
så kontakt gerne KælderCaféen.  

Ny mødedato 
Det næste beboerrådsmøde vil finde 

sted; tirsdag d. 5 maj 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 
før mødet finder sted.  

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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De fleste har formentlig efterha nden fa et 

nys om at KælderCafe en ga r med planer om 

at forny baren. Dette skyldes primært at vi i 

baren har set et faldende antal gæster over 

en længere periode og at baren er ved at 

være nedslidt. Derfor har vi sat en gruppe 

bartendere i gang med at kigge nærmere pa , 

hvordan vi kunne tænke os at baren skulle 

se ud fremadrettet. Planen er at ende ud 

med en komplet plan, hvorefter vi ønsker at 

søge penge hos beboerra det til denne reno-

vering. Det er i det øjemed vigtigt at gøre 

opmærksom pa , at vi ifølge vores vedtægter 

er tvunget til at være non-profit—altsa  har 

vi ikke mulighed for at spare penge op til 

alle de ting der nu er galt, bortset fra hvis vi 

hæver priserne markant—og det er vi jo 

heller ikke interesseret i. 

Hvad er der galt med baren? 

Hvis man kigger nærmere efter i baren vil 

man se hvor slidt det hele er. Pa  flere af 

væggene kan man se resterne af gamle bæn-

ke der er knækket af og aldrig monteret 

igen. Ligeledes er der huller i flere af gips-

væggene, huller der har været der i mere 

end 5 a r. E n af vores to resterende bænke er 

i særdeles da rlig stand og den seneste 

istandsættelse af den bestod af en cola-

kasse og et stykke træ i stedet for et ben.  

Vores toiletter er nedslidte og til tider end-

da klamme. Belysningen i baren er da rlig og 

nogle steder endda manglende. Flere af vo-

res stole sa  slidte at de falder fra hinanden 

og sofaerne passer slet ikke i højde med 

bordene. Trappen ned til baren er rigtig 

da rligt belyst og decideret farlig pa  mørke 

dage. 

Bag baren har vi flere problemer. Barpladen  

mangler ved a bningen et stykke træ efter en 

gammel computer installation. Opvaskema-

skinen er ustabil og tæt pa  at være ødelagt. 

Den er ikke længere i stand til at vaske med 

sæbe, hvilket i sig selv er et kæmpe pro-

blem!  

Oven i alt dette kommer at vi i flere omgan-

ge har været ramt af vandskader. Vi har haft 

en regulær oversvømmelse af baren der 

beskadigede inventaret, dele i en sa dan grad 

at det ikke kunne reddes. Vi har derudover i 

lange perioder, mere end 1 a r, haft vand i 

kælderen hver gang det regner bare en 

smule voldsomt. Det er utrolig skidt for 

møblerne og indeklimaet.  

Vi forsøger naturligvis efter bedste evne at 

vedligeholde baren sa  vidt muligt. Driften i 

sig selv kører stra lende rundt, men den er 

balanceret ud fra at priserne skal være sa  

lave som muligt, og derfor er der ikke man-

ge penge tilovers til større problemer.  

Baren har hidtil ikke spurgt om penge til 

fornyelser pa  linje med andre klubber siden 

marts 2012, men det ha ber vi nu at kunne fa  

til et engangstilfælde.  

Hvad vil vi så med baren? 

Som et led i planlægningen af en ny bar har 

udvalget bl.a. været pa  tur pa  kollegiet og 

snakket med samtlige køkkener for at høre 

hvad I kunne tænke jer. Derudover tænker 

vi selv, at na r vi alligevel skal reparere ba-

ren, kan vi lige sa  godt shine det hele lidt op 

na r vi er i gang. Det giver for os ikke mening 

at udskifte og male en gipsplade uden at 

male resten, da de ellers ikke ser ens ud. 

Projektet er stadig i gang og intet er endnu 

endeligt afgjort. Der arbejdes dog med ideer 

i retning af det nedensta ende: 

Vi kunne godt tænke os en lysere bar, ba de 

farvemæssigt og hvad anga r belysning, uden 

at der skal være klare lys over det hele. Der 

har været en efterspørgsel pa  forskellige 

ba se og flere siddepladser. Dette prøver vi 

at arbejde frem imod uden at vi la ser os selv 

og fjerner fleksibiliteten fx ved udlejninger 

af baren.  

Derudover arbejder vi med ogsa  med at fa  

bedre belysning pa  trappen ned til baren, fa  

et hyggehjørne i en lidt anden stil, fa  instal-

leret overva gning der virker og naturligvis 

en ny opvaskemaskine med sæbe.  

Vi kunne ogsa  godt tænke os at gøre noget 

ved interiøret bag baren. En skærm kunne 

være dejlig, mobile pay kunne ma ske være 

en mulighed og vi kunne godt tænke os flere 

specielle effekter som røgmaskine og uv-lys 

til specielle lejligheder. 

Denne endelige plan er som sagt at afslutte 

en komplet plan og søge om penge pa  mødet 

i juni. Vi tager stadig gerne imod forslag til 

forbedringer. Har I forslag eller spørgsma l, 

sa  kom gerne ned og snak med os i baren! 

Jakob S06, Bestyrelsesformand i baren 

Kældercaféen pønser på en renovation! 
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Nogle har ma ske set klip fra da Arlas malke-

køer kom pa  græs.. Lidt samme billede var 

hvad man kunne overvære da fodboldholde-

ne i april ma ned startede op efter en lang, 

lang vinterpause. En ma ned er imidlertid 

allerede ga et og første træning ligger efter-

ha nden et stykke tilbage. Sæsonen er ga et i 

gang, ba de for kollegiets herre- og dame-

hold og holdene er som sa dan kommet ud-

mærket fra land na r man ser pa  det hele. 

Herrerne har i sæsonens indledning fa et 

utrolig mange nye spillere. Dette har med-

ført en fantastisk energi til træning og vi 

byder hellere end gerne velkommen til end-

nu flere! I alt er vi nu oppe over 25 aktive 

spillere, der dog sjældent er der samtidig. 

Det giver dog nogle helt andre forudsætnin-

ger end forrige a r, hvor vi var for fa . 

Forud for turneringskampene spillede herre

-holdet en træningskamp mod Morbærha-

ven, et andet kollegie vi ligger i division med 

i denne sæson. Kampen bar tydeligt præg af 

at være første kamp i sæsonen, men vi lyk-

kedes alligevel i sidste ende med at vinde 2-

1. 

I april har vi spillet 2 kampe med en samlet 

ma lscore pa  5-5. Første kamp blev til et ne-

derlag pa  0-1 til Studenterga rden, der i peri-

oder pressede os ha rdt. Mod slutningen var 

vi dog flere gange særdeles farlige og kam-

pen kunne sagtens være endt uafgjort.  

Anden kamp gik anderledes vildt for sig. 

Faktisk sa  vildt at jeg vil sige den er med i 

top 3 over de vildeste kampe i mine 5 a r pa  

kollegiets fodboldhold.  

Det hele startede med at Regensen kom 

foran pa  en kommunikationsfejl i vores for-

svar. Vi gav dog ikke op og 10 minutter se-

nere var det vores tur til at komme i front, 

da vi scorede til 1-2. Regensen var dog lige 

som os slet ikke færdige, og de fik endnu 

engang vendt kampen, sa dan at de denne 

gang var foran med 3-2.  Surt for os, der selv 

var skyld i det ene ma l. Holdet kæmpede 

dog videre og med 2 ma l kort før halvlegen 

kunne vi ga  til pause foran 3-4. Absolut syg 

første halvleg! 

Anden halvleg blev mindre ma lrig, men beg-

ge hold var i flere omgang tætte pa  med 

flere stolpeskud i begge ender. Med et kvar-

ter igen lykkes det Regensen at udligne 

kampen og nu ma  vi for alvor kæmpe ha rdt. 

Netop som tiden var ved at løbe ud lykkedes 

sensationen dog. Pa  en flot soloaktion blev 

det sidste ma l sendt i kassen og vi kunne 

fejre en fantastisk sejr i en vildt underhol-

dende kamp foran Rosenborg Slot. 

Kollegiets damehold har ogsa  været i gang, 

om end de hidtil kun har spillet e n kamp i 

sæsonen. Som drengene har holdet set flere 

nye ansigter til denne sæson og forha bentlig 

er der endnu flere der fa r lyst til at være 

med. Holdet spillede første kamp mod Otto 

Mønsted Kollegiet, der traditionelt er meget 

stærke pa  ba de herre– og damesiden. Ny-

broga rds piger kæmpede dog bravt og var 

spillemæssigt rigtig godt med i kampen. 

Ikke desto mindre var OMK dog særdeles 

skarpe og endte med at vinde med 7-2.  

Forude venter endnu to ma neders fodbold 

for begge hold inden sommerferien er over 

os. Vejret bliver forha bentlig kun bedre, og 

vi ha ber ligeledes at endnu flere har lyst til 

at joine vores fodboldhold. Alle er velkom-

ne, uanset niveau! 

/Jakob, S06 

Bolden triller derudaf 

Hold K P 

Bergsøe 2 6 

Hjortespring 2 4 

Studentergården 2 4 

Morbærhaven 2 3 

Nybrogård 2 3 

Kagså 2 1 

POP 2 1 

Regensen 2 0 

Hold K P 

Otto Mønsted 1 3 

Rigshospitalet 1 3 

Grønjord 1 3 

Nordisk 1 0 

PoNyerne 1 0 

Løvinderne 1 0 

Kampe Maj måned 

2/5 Herrer vs. Kagså 

10/5 Herrer vs. POP 

5/5 Damer vs. Løvinderne 

10/5 Damer vs. Egmont 

24/5 Damer vs. Nordisk 
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World Cup på Bagsværd Sø  

Kom og se verdens bedste Kano og Kajakroere i SPRINT på Bagsværd Sø.  

Danmark har fa et værtsskab for en World Cup i SPIRNT. Dette indebærer at verdens bedste 

sprintroere kommer til Bagsværd Sø. De kommer hertil for at samle World Cup point, men 

primært kommer de for at teste formen af, inden de skal kvalificerer sig til OL, der forga r til 

VM i august. 

Distancerne der bliver roet er 200, 500, 1000 og 5000 meter. Alle løb har ma llinje i bunden af 

Bagsværd sø ( 4 km pa  cykel fra hvor kollegiet ligger).  

Vores egen verdenselite er der. Rene Holten Poulsen der har OL sølv samt VM og EM  titler pa  

merritlisten og stortalentet Emma Jørgensen, der ogsa  har flere EM og VM medaljer hængende 

samt blev vinder af 2014 Olympiske ha b pris (Billederne til højre) vil stille til start. Fordi Dan-

mark er værtsland stilles der talstærkt op pa  alle distancer, sa  der vil være mange danske ka-

jak profiler at heppe pa , na r du dukker op.  

Der vil være mulighed for at købe snack, øl og mad ved stadion. Der vil helt sikkert ogsa  være 

en rigtig god og intens stemning, specielt na r finalerne bliver roet lørdag og søndag. Na r pro-

grammet er fast, vil det blive lagt op pa  Nybroga rds facebookside, hvor der vil være lidt vejled-

ning ift. hvad der er værd at prioriteter.  

Atleterne der skal deltage i denne World Cup har siden 

februar lagt billeder og film op af deres liv som atleter, 

på de sociale medier under hashtag; 

#trainlikeachamp og #WC2015KBH 

 

Du kan selv tjekke hashtagget ud og følge atleterne 

frem  mod stævnet.   

FAKTA OM SPRINT- KAJAK & KANO 

Der findes surfski, polokajak, stand up paddeling, turkajak, wild 

water, havkajak, freestyle, foss, maraton, slalom, typerne er 

mange, men den type af kajak vi er bedst til her i landet, er 

sprint.  

I sprint kajak konkurreres der over kortere distancer på fladt 

vand. Der er 9 baner og det eneste det gælder om er,  at kom-

me hurtigst i mål når starten går.  

Distancerne er 200, 500 og 1000 meter i K1, K2, K4 og C1, C2 C4. 

K, står for kajak, C står for kano og 1,2 og 4 står for antallet af 

roere i båden. 

Kajak er en rigtig stor og anerkendt sport i mange lande i Østeu-

ropa. I Ungarn er det nationalsport, hvor de bedste har status 

som Messi har i Argentina.     EmS24    
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Loppe—og kræmmer-
markeder 
 
Roskildemarked  
d. 8.-10. maj 
Fredag kl. 11.-22  
lørdag kl. 10.-22  
søndag kl. 10-20 
 
Dragør Marked 
D. 5.-7. Juni 
Fredag kl. 10.00-23.00 
Lørdag: kl. 10.00 - 23.30 
Søndag  Kl. 10.00 - 18.00  
 
Gentofte Loppemarked 
Holder åbent hver søndag 
frem til oktober. 
 

Kulturkalender Sommer 2015 

 

 

 

 

 

Pris: 290 kr. for årskort  

1 maj Spids Nøgenhat 

8 Maj Rasmus Walter + Stine Bramsen  

 15 maj De enestre to 

22 maj. Julias Moon + Scarlet Pleasure 

29. maj Gnags 

5 Juni. Joey Moe 

12 Juni Marie Key 

19 Juni Jessie J 

26 Juni TV-2 

3 Juli Jamie Cullum og Tivolis Big Band 

10 Juli Mads Langer 

17 Juli Topgunn + Babara Moleko 

24 Juli. Snoop Gogg 

31. Juli Belle & Sebastian 

7. August D-A-D 

14 August Kato 

21 August Tina Dickow 

28 August Lars H.U.G + Panamah 

4-5 September OFFSPRING FESTIVAL 

11 September Quadron 

18 September Suspekt  

 

Red Bull Cliff  

Diving 

D. 20 Juni fra 

14.00-16.00 ved 

operahuset , KBH 

Løb i København 
 
The Color Run 
D. 10 Maj i Købehavn 
5 km.   
 
 
 
Etape København  
D. 29-03 Juli 
Fem dage, fem forskellige 
distancer. De fem etaper 
udgør tilsammen e t mara-
ton. 
 
 
Toughest 
D. 26 september i Købe-
havn 
8 km, 40 forhindringer. 

Vinfestival i Kokkedal 

Er det tid til køkkentur? Sa  tag skjorten pa  og tag til vinsmagning hos  

Erik Sørensen Vin. Turen kan let bruges til en god start pa  festen!   

30 producenter fra 11 forskellige lande  kommer med smagsprøver.  

Og ved i hvad.. Det koster kun 100 kr.  

Arrangementerne er  d. 8. maj kl. 18-20 eller d. 9. maj kl. 11-13 & 15-

17.   

Adresse: Fredensborg Kongevej 57, 2980 Kokkedal. Læs selv mere, og køb billetter pa  https://www.eriksorensenvin.dk 

 11 Aug. kl. 21.15, Fælledparken, Her 

12 Aug. Kl. 21.15, Fælledparken, Inside Llewyn Davis 

13 Aug. Kl. 21.15, Fælledparken, The Wolf of Wall 

Street 

14. Aug. Kl. 21.00 Østre Anlæg, Gravity 

15. Aug. Kl. 21.00 Østre Anlæg, ”Publikums farvorit” 

EmS24 
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Filmen her er ma ske ukendt for de fleste og 

det er egentlig ikke sa  underligt. Trods det 

at den faktisk kom frem i 2014, sa  fa r vi i 

Danmark først lov at se den pa  biograflær-

redet fra slutningen af juni. Ikke desto min-

dre er den dog værd at se, og vi vælger der-

for i denne ma ned at se frem og anmelde en 

film I sa  kan glæde jer til at se! 

The Water Diviner instrueres af Russell Cro-

we, der ogsa  spiller hovedrollen i filmen 

som en australsk far der oplever stor ulykke 

i sit personlige liv. Vi er tilbage i a r 1919, 1. 

verdenskrig er netop afsluttet og Connor 

(faren) har ma ttet se alle sine 3 sønner dra-

ge i krig for den australske og new zealand-

ske hær, ANZAC, uden at være vendt tilbage. 

Alle tre formodes dræbt i slaget ved Gallipo-

li, hvilket moderen til drengene dog ikke vil 

indse. Connor lever derfor i stor sorg, tabet 

af de tre drenge er umenneskeligt stort og 

bliver kun gjort værre af at konen tvinger 

ham til fortsat at læse godnathistorie for 

dem, selvom børnene selvsagt ikke er tilste-

de.  

I afmagten af hele situationen drager Con-

nor til Tyrkiet hvor sønnerne menes om-

kommet—det i sig selv var noget af en rejse 

den gang. I Tyrkiet er de allierede styrker 

først nu ved at undersøge hvor de forskelli-

ge tropper omkom og hvem der er begravet 

hvor. For at sige det mildt er det e n kæmpe 

vildmark, der samtidig er fyldt med gamle 

miner og massegrave. 

Connor møder stor modstand mod at kom-

me ud til omra det for at lede, og hvad skal 

han i det hele taget lede efter? Samtidig mø-

der han en tyrkisk familie, der ogsa  er be-

rørt af krigen med deres egne tab, hvilket 

gør at de pa  en gang er forsta ende over for 

Connor situation og samtidig ser ham som 

fjenden. Intet er let!  

Filmen er utrolig rørende og man forsta r 

hurtigt hvor magtesløst Connor ma  have følt 

sig. Rollerne spilles utrolig godt, og mens 

Russell Crowe selv gør det godt, sa  er det 

imidlertid hans medspillere der har vundet 

priserne. Derudover bør det da ogsa  nævnes 

at den kvindelige hovedrolle, ukrainske Ol-

ga Kurylenko, er særdeles stilfuld og lækker 

i denne film ;) 

Hele historien er inspireret at virkelig hæn-

delser. Mens det nok ikke alt sammen er 

sket præcist som i filmen her, sa  var om-

stændighederne utroligt ha rde. Slaget ved 

Gallipoli var et forfærdeligt slag for ANZAC, 

der blev brugt som lokkeduer af briterne for 

at de kunne flytte deres eget personel sik-

kert andetsteds. Det kostede imidlertid stort  

for ba de ANZAC, briterne og tyrkerne. I alt 

menes det at 131.000 soldater døde i slaget 

ved Gallipoli. 

Se filmen, den er rørende og fantastisk ud-

ført. 5 ud af 6 stjerner herfra.       /Jakob, S00 

The Water Diviner 

SPROGHJÔRNET 
In South Africa  

Zulu  

 

Hello (one person) - Sawubona 

Hello (to a goup) - Sanibonani 

How are you?  - (one person) Unjani 

I’m okay  - Ngiyaphila 

Thank you - Ngiyabonga (kakhula) 

What is your name? - Ngubani igama lakho? 

My name is…   - Igama lami ngu 

Yes  - Yebo 

No—Cha 

Stop/ No way  - Hihayibo 

I’ve just started learning Zulu—Ngisagala 

ukufunda isi Zulu  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 


