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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  

 
Der mangler nye kræfter på frie poster! 

Trods det kun er 2 beboere der har valgt at opsige 

deres poster på kollegiet, så har det som konse-

kvens at 4 poster er givet fri.  

 

Der er ingen tvivl om, at der er nogle der ligger rigtig 

meget arbejde, engagement og frivilligt arbejde i 

Nybrogård Kollegiet. Men sandheden er, at det ofte 

er de samme 10 der vælger at bruge deres energi på 

netop Nybrovej 304 og dermed er den primære år-

sag til at der findes et fedt og aktivt kollegieliv 

og en velfungerende bestyrelse der netop gør 

kollegiet til et attraktivt sted at bo  

for dig!  

 

De 4 frie poster er; 

Motionsklubsformand, 

Nøglebærer, 

Kasserer  og  sekretær 

En helt ny KælderCafé! 

Se side 3 

Gratis kulturfestival I 2800 

Se side 5 

Ny redaktør=Ny madklumme 

Se side 10 

 

      

      

      

      

      

  
Næste beboerrådsmøde 

Tirsdag den 2 september kl. 19.00 i GH-kælderen 

Læs mere om de 4 poster inde i 

blandet og meld dig, sa  kan du 

blive en aktiv del af dit kollegie, 

sætte dit præg og samtidigt 

gøre kollegiet endnu mere nice! 

Næste beboerrådsmøde 

Er ikke fastlagt.  
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 Den Personlige Side 

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, S22     

                       Patrick Aagaard, M63 Cykelværksted Filmklub 

EF-ulige:      Thomas, E23 Louise Olsen P20 Kristoffer, L10 Antonio S28 

  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 Alexander CD-kælder 

                  Alexander, J36 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 20 61 48 46   

LM-ulige:    Rene, M43 E-mail: klage@nybro.dk Ea Cykelværksted 

                     Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.: 50 53 43 46  LM-kælder 

LM-lige:      Peter, L36   Henrik   

  Netværkskontor Tlf.:  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 21:00-03:00  

ST-lige:       Niels T54 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00 

 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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Ja, sa dan kan man næsten have lyst til at 

udtrykke det. Om end der faktisk kun er tale 

om et facelift til vores alles bar, sa  har det i 

den grad givet baren et nyt ansigt og en ny 

stil. Hidtil har responsen været rigtig god, 

og det er vi naturligvis glade for. 

Fleksibilitet er nøgleordet! 

Vi har forsøgt at skabe en bar for alle. En 

bar for dem der vil holde en vild kollegie-

fest, men ogsa  en bar for dem, der ma ske 

blot vil ned for at drikke en enkelt øl oven 

pa  en ha rd uge. Forha bentlig har vi fundet 

plads til alle. Rummene er meget forskellige, 

hvilket farverne alene ogsa  indikerer.  

Det har været et stort fokus for os, at lave 

ba se fremfor de tidligere løse borde og sto-

le. Dels var bordene uhandy, ikke mulige at 

sætte sammen og ikke særlig bar-agtige, og 

dels gik stolene konstant i stykker—hvem 

skulle ogsa  tro det om IKEA’s billigste? Til 

de nye ba se har vi ogsa  fa et lavet nye borde, 

og selv om de faktisk endnu ikke er helt 

færdige alle sammen, sa  er det en klar for-

bedring at de alle nu passer sammen i høj-

den og ligner at passe ind i baren. Det giver 

os og jer langt flere muligheder! Derudover 

har det faktisk ogsa  givet os en masse luft i 

rummene samtidig med at vi har bibeholdt 

antallet af siddepladser nogle steder og fak-

tisk øget andre steder. 

Stadig hængepartier 

For de uvidende bør det siges, at renovatio-

nen var en presset affære. Selvom mange, 

ba de med og tilknytning til baren, hjalp til 

(mange tak til hver af jer), sa  var der rigtig 

travlt helt til det sidste. Faktisk var vi kun 

lige netop klar til at a bne baren et kvarter 

før a bning. Tilbage er endnu mange opgaver 

og forbedringer som vi glæder os til at rulle 

ud, men som vi ikke kunne na  i første om-

gang. Planen for disse er at fa  dem lavet i 

løbet af den kommende ma ned eller to. 

Hvad disse ting præcis er, er ikke noget vi 

vil afsløre her, men i stedet sætte jer ind i, i 

takt med at vi fa r det klart. I har dog noget 

at glæde jer til pa  flere omra der! 

Nye muligheder—og måder I kan hjælpe! 

Renovationen har ikke kun omhandlet ma-

ling og opsætning af ba se. Vi har sammen 

med renovationen fa et opgraderet en del af 

vores udstyr bag baren. En af disse ting er 

fladskærmen, hvorfra vi i fremtiden ønsker 

at reklamere for diverse tilbud, fester og 

andet. Disse billeder skal dog laves. Sidder 

der derfor nogen derude med en grafiker i 

maven, sa  skal I være velkomne til at give os 

et praj pa  skulderen—sa  kunne det sagtens 

være dig vi havde brug for. Man behøver 

ikke at være bartender for at kunne hjælpe 

til i baren—dette gælder ogsa  adskillige 

udvalg. 

Langt mere i vente! 

Vi har igennem det sidste halve a r lagt rigtig 

mange planer for hvilken KælderCafe  vi 

gerne vil kunne tilbyde jer. Vi har derfor 

langt flere ide er oppe i ærmerne end blot 

renovationen, om end denne var den mest 

intensive. Drømmen er, at vi kan lokke flere 

mennesker ned i baren, ikke nødvendigvis 

hver fredag, men ogsa  blot en gang i mel-

lem. Som et led i at opfylde dette ønske har 

vi lagt hovederne i blød for at finde ide er til 

dels hvordan vi nemmere kan lokke folk 

derned og dels til hvad vi kan gøre for at 

gøre aftenen mere sjov na r man er der, hvad 

end man er til vild rave fest eller blot et par 

hygge-øl. 

I den forbindelse har vi flere projekter vi 

sagtens kan bruge jeres hjælp til hvis I er 

interesserede. Ligeledes lytter vi ogsa  fort-

sat rigtig gerne til jeres forslag. 

Et af de vigtigste projekter for os er at fa  

anskaffet os et beerpong bord. Pa  sigt vil vi 

ogsa  gerne have specielle tilbud til netop 

beerpong, sa ledes at dette kan blive endnu 

federe! 

En anden ide  vi arbejder pa , er at fa  flere 

forskellige spil man kan spille i baren. Har I 

her forslag eller ide er, sa  kom frisk! 

Noget vi ogsa  ha ber pa  sigt at rulle ud, er en 

rekordbog. Nu tænker du sa  ma ske, hvilke 

rekorder skulle det sa  være? Tanken er at 

man selv kan finde pa  rekorder. Det er dog 

forbeholdt bartenderne at vurdere, om det 

er en acceptabel rekord, der kan komme i 

bogen. Sammen med rekorden skal der ta-

ges et billede. Sla r man en rekord, sa  giver 

vi en drink!  

Reglerne er endnu ikke helt pa  plads, men 

ideerne er der. 

Vi har mange flere ide er end disse, men 

flere kan altid bruges. Har I lyst til at hjælpe 

med noget af alt dette, sa  giv endelig lyd fra 

jer pa  vores facebookside.               

#Jakob-S6 

Side 3 

En helt ny KælderCafé! 



J U N I  2 0 1 5  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 4 

Ma ske er du ny pa  kollegiet, ma ske er du 

ikke. Ma ske er du en dygtig fodboldspiller 

eller ma ske kan du bare godt lide at sparke 

til en bold en gang imellem. Helt sikkert er 

det, at kollegiet dog har et fodboldbold, fak-

tisk ba de et for piger og et for drenge. Begge 

er de nu ved at være klar til eftera rssæso-

nen, hvorfor du skal være mere end velkom-

men til at komme og spille med os—uanset 

dit niveau. 

Turneringsstart 1. weekend i september 

Eftera rssæsonen sta r om noget for døren. 

Første herrekamp finder sted allerede den 

6. september, hvor holdet ude skal forsøge 

at revanchere sig fra sæsonen første kamp, 

hvor herrerne tabte med 0-1 pa  hjemmeba-

ne. Forha bentlig ga r det bedre denne gang!  

Damerne har fa et lidt mere tid til at forbere-

de sig til eftera rssæsonen. Først den søndag 

d. 13. september løber de pa  banen hjemme 

mod Rigshospitalets kollegium (RHK). Rigs-

hospitalets kvindehold har været frygtind-

gydende hidtil i sæsonen, hvor det er blevet 

til 6 sejre i ligesa  mange kampe og en ma l-

score utrolige 32-4. Til sammenligning har 

Nybroga rds damehold, PoNyerne (af sam-

menslutningen med P. O. Pedersens kollegi-

et) kæmpet i den modsatte ende, hvor de 

fortsat mangler at trække sig sejrigt ud af en 

kamp. Dette har især skyldes et stort man-

defald siden forrige sæson samt adskillige 

slemme skader til flere af holdets profiler, 

der har ma ttet sidde ude store dele af for-

a rssæsonen. 

Tæt kamp i herrerækken 

 Hos herrerne ma  der i den grad siges at 

være kamp om pladserne. I spidsen for ræk-

ken leder Morbærhaven an med 13 point for 

7 kampe. Til sammenligning ligger kollegi-

ets herrer pa  6. pladsen blot 4 point efter, og 

som bekendt, med 3 point for en sejr, sa  er 

der ikke lang vej op. En god eftera rssæson 

kan derfor hurtigt vende rundt pa  tabellen. 

Første kamps modstandere fra Studenter-

ga rden ligger helt lige med Nybros drenge 

forud for kampen. Begge hold har 9 point, 

og med det forrige resultat in mente, sa  er 

der i den grad lagt op til en gyser. 

Kom og vær med! 

Begge hold ha ber meget pa  at se flere nye 

ansigter forud for eftera rssæsonen, og det 

kan ikke stresses nok, at alle er velkomne! 

Holdene træner pa  banerne ved Engelsborg-

hallen, lige ved siden af netto. Damerne træ-

ner mandag og torsdag fra 17:30 til 19:00 

mens herrerne træner mandag og onsdag i 

tidsrummet 18:00 til 20:00. Træningen star-

ter op fra den 31. august. 

Vil du vide mere? Sa  send en mail til 

jako1291@hotmail.com. 

 

 

 

 

Herrerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Jakob-S6 

Spiller du fodbold? 

Ny redaktør på NybroTidende!  

Jeg hedder Louise Voetmann Olsen, og bor 

pa  PR-lige. Til daglig læser jeg Dansk med 

specialisering i sprog- og kommunikations-

ra dgivning pa  Københavns Universitet, hvor 

jeg efter sommerferien starter pa  mit 5. se-

mester.  

Na r tiden er til det kan jeg godt lide at ud-

forske inden for madlavning, og jeg elsker at 

lave ting fra bunden – lige fra pitabrød til 

syltede agurker. Hvis det skal blive mere 

personligt kan jeg afsløre at jeg til tider ban-

der som en havnearbejder, og sa  er jeg en 

sucker for romantiske tudefilm, hvor jeg 

som oftest har brugt utallige pakker kleenex 

inden filmens afslutning. Derudover elsker 

jeg gamle bøger, specielt duften, og jeg har 

en tendens til at ga  lidt amok ved diverse 

bogmarkeder, hvor jeg kommer hjem med 

en masse nye spændende ting og sager til 

den samling af bøger jeg stadig ikke har fa et 

læst alle sammen af. 

Nogle vil ogsa  mene, at jeg ga r en smule for 

meget op i grammatik, men der vil jeg for-

svare mig med, at jeg er miljøskadet fra stu-

diet og tidligere arbejde, hvor jeg underviste 

i netop dansk (og engelsk) grammatik. Jeg 

kan derfor ogsa  forsikre jer om, at jeg vil 

gøre mit allerbedste for at byde pa  en lang 

række forha bentligt underholdende, og ikke 

mindst grammatisk korrekte, artikler til 

NybroTidende i fremtiden. 

    Louise P20 

Hold Kampe Point 

Morbærhaven 7 13 

Hjortespring 7 12 

Bergsøe 7 12 

DGK 7 10 

Studentergården 7 9 

Nybrogård 7 9 

Kagså 7 7 

P.O.P. 7 5 

Hold Kampe Point 

RHK 6 18 

Grønjord 5 12 

Løvinderne 6 7 

Otto Mønsted 5 5 

Nordisk 6 4 

PoNyerne 4 0 



N Y B R O  T I D E N D E  J U N I  2 0 1 5  

Side 5 

 

Gratis Naturferie 

Sex & Samfund 
Kannibalisme: Menneskeæderi. Tit fortæres kun eller først og fremmest den besejredes kønsorganer, fordi de er symbol på 

kraft, mandighed, energi, aggression. Kannibalisme kendes helt op til vor tid.  

Karezza: Er en meget speciel form for samleje. Penis føres nok op i kvindens skede, men samlejebevægelser foretages ikke, 

og sexuel udløsning fa s tilsyneladende heller ikke. Metoden har haft og har stadig sine til-

hængere over hele verden. De hævder, at denne metode skulle kunne give dem en a ndelig 

oplevelse. 

Kikker: Kaldes også voyeur og spaner (Se også Scopofili). Det kalder man mennesker, 

der kan lide at belurer nøgne mennesker eller mennesker under samleje.  

Kinsey: Var amerikansk professor i zoologi. Fra naturhistorien kendte han de vigtige 

iagttagelser af dyrenes opførsel… - Kinseyrapporten—der i statistisk form fortæller om 5300 

hvide amerikanske mænds kønsliv…. I 1953 kom rapport nr. 2 om 5940 hvide amerikanske 

kvinders kønsliv…. 95% af mændene har haft sædudtømmelse—ejakulation, na r de er 15 a r 

gamle…. Først i 35 a rsalderen angiver 90% af kvinderne at have prøvet af fa  orgasme… Et af 

Kinseys interessante resultater var, at han fandt, at mænds sexuelle kraft, kønsdrift, interes-

se, potens ma lt i antal sexuelle udløsninger pr. uge, var størst i 16-20 a rs alderen, derpa  

jævnt faldende hen mod 60 a rs alderen… Kvinderne, der syntes at komme lidt langsomt i 

gang, bevarer til gengæld deres potens—ret konstant. Ma ske endda lidt stigende.  

Koprofagi, koprolagni: Der findes mennesker, især mænd, der bliver sexualt ophidse-

de af at smøre sig ind i afføring fra kvinder.  

Kys: Ved vi alle hvad kys er…  

Kønsorganer, deres udseende og størrelse:  Mange er urolige over, at deres kønsorga-

ner ikke ser ud som andres. Nu ser vi jo allesammen ret forskellige ud i ansigtet. Det samme 

gælder den anden ende.   

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Golden Days Festval 2015, har titlen 
’Important Shit’. Det er en festival der defi-
nerer sig selv som en festival der giver kul-
turarven et servicetjek. Festvallen har man-
ge arrangementer i København som du kan 
læse mere om pa  goldendaysfestival.dk  

Hvis du ikke orker at tage ind til Indre By, 
har Lyngby-Taarbæk Kommune, Handels-
foreningen og Vidensby ga et sammen om at 
fejre Golden Days og kulturarv i hele Lyng-
by. Se programmet for alle byens kulturelle 
aktiviteter pa  livilyngby.dk  

Nogle af de arrangementer der er offentlig-
gjort forega r pa  Stadsbiblioteket, dvs. i din 
baghave. Oplev bla.   

Gadekunstneren Mads Mix-Madsen ud-
stiller skønne, sjove og bizarre billeder 
på Stadsbiblioteket.  

3. sep. - 10:00, Gratis  

Mads Mix-Madsen er født i 1978 og opvok-
set i København. Han har siden 15-a rs alde-
ren haft en stor passion for graffiti 
kunst, street art, gadens kunst og udtryk.  

_______________________________________________ 

Kære dagbog... Skriveworkshop 

10. sep. 16:00 –19.00, Gratis 

Biblioteket holder en skriveworkshop med 
forfatter Christina Englund. Her vil der være 
mulighed for at fa  værktøjer og metoder til 
dagbogskriverierne samt til indholdet og 
formen pa  dagbogen. Workshoppen vil ogsa  
indholde forskellige skriveøvelser under-
vejs. Medbring papir og pen og evt. bærbar. 
Blandt de indsendte bidrag udvælges de 
bedste beskrivelser, som bliver samlet i en 
bog. 

Alle dagbogsbeskrivelser bliver arkiveret i 
stadsarkivet. Bogen og de indsendte bidrag 
bliver sa ledes en del af Lyngbys fremtidige 
kulturarv og vil være med til at give et ind-
blik i borgernes liv og hverdag gennem ti-
den. 

Tilmelding er strengt nødvendig og sker pa  

bibliotekets hjemmeside. Biblioteket byder 
pa  en lille forfriskning undervejs.  

________________________________________________ 

Salon - Matador 

16. sep. - 19:00  

Kan du heller ikke fa  nok af Matador? Kom 
til Matadorsalon og oplev bl.a. forfatter Per 
Kuskner fortælle anekdoter fra Matadorti-
den og lyt til historiker Brian Petersens bud 
pa , hvorfor Matador stadig er sa  populær.  

EmS22 

”Important Shit” 
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Side 6 

Dagsorden beboerra dsmøde: 16. juni 2015

(ekstraordinært) 

Fremmødte: Jakob S-06, Katja P-32, Henrik 

A-32, Frederik H-49, Rene M-43, Alexander 

G-04, Thomas E-23, Adrian C-24, Benjamin 

B-51, Andreas A-35, Camilla H-54, Kasper C-

02, Nadia G-04.  

Valg af ordstyrer og sprog  

Thomas, dansk 

Antal stemmeberettigede 

10  

Godkendelse af referat fra sidste beboera ds-

møde. 

Godkendelse af dagsorden  

 

Økonomi 

Net: 246.042,67kr  

NYK: 152.755,29kr 

 

Øvrige meddelelser  

Ingen nye meddelelser.  

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

Indkommende punkter 

A) Udendørs WiFi(D)(A) 

-V. Mikkel Wahlgreen, J-21 

Net gruppen ønsker at sætte 4 udendørs 

WiFi antenner op inden slutningen er juli pa  

gavlen af AB, EF og JK til dækning i lejligh-

derne. Vi har haft systemet testet pa  Varme-

centralen med stor succes. Løsningen koster 

65000,- eller 60000,- alt efter hvilken vi 

vælger. (Vi ønsker derfor adgang til Net-

værksgruppens penge). 

Se bilag for specifikation pa  hvad vi ønsker 

at indkøb. 

La nt udstyr af K-net. Opsatte netværk ved 

CD og der dækkede helt over til varmecen-

tralen. Det skulle sa  leves tilbage da det var 

la nt, men det er værd at forfølge da der var 

meget positiv feedback. 

AB, EF og JK skal der opsættes netværk. 5 

GHz og 2GHz kan de opsættes med, men 

ønsker selv at dække med 5GHZ (det er kun 

understøttet af nyere enheder, sa  ældre 

enheder kan ikke benytte nettet) 

 

Mødte ikke op.  

B) KælderCaféen søger penge til renova-

tion af baren(A) 

-V. Jakob Jensen, S-06(KælderCafe en) 

KælderCafe en anmoder om penge til at re-

novere baren. Lokalerne og meget af inven-

taret er slidt efter mange a rs brug. Vi har 

lavet tre budgetforslag vi ønsker stemt om: 

1: Total: 96.799,25; Heraf NYK: 61.435,00; 

Driftskontoen: 35.364,25 

2: Total: 103.914,25; Heraf NYK: 68.550,00; 

Driftskontoen: 35.364,25 

3: Total: 110.952,25; Heraf NYK: 75.588,00; 

Driftskontoen: 35.364,25 

 

Vi ved at det er rigtig mange penge, hvorfor 

vi ha ber at I vil tage jer tid til at læse bilage-

ne. 

Sidst renoveret 2004 

Været rundt pa  gangene for at høre folks 

holdninger, det kommer til at forega  i som-

merferien. Frivillig samt en ga rdmand fra 

kollegiet.  

Renoveringen vil blive lavet af frivillige fra 

kollegiet. 

Søge penge fra drift og nyk konto 

(vedligeholdelse af vægge mm.) og nyk-

konto for inventar.  

Overva gning; hvor mange vil have adgang?  

Fa  mennesker i bestyrelsen, blive brugt hvis 

der har været en episode. 

I alt 7 kamera: et kamera udenfor, to i det 

store rum, en i hver ende (bar og dansegulv, 

et i poolrummet, to kameraer i det lange 

rum (En ved toilet og en ved bagdør), og til 

sidst et pa  lager.  

Troels O-07 ankom, nu er stemmeberettiget 

11. 

Afstemning for budget 3: 

For: 7 blank: 4 Imod: 0 

Budget 3 er godkendt.  

Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer 

Evt. 

Ny mødedato 

Tirsdag 1. september 2015 klokken 19.00 i 

GH-kælderen.  

Evt. afbud skal ske pa  www.nybro.dk > Be-

boerra det > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted. 

Referat af beboerrådsmøde 

Lær at forstå ingeniører - Lektion 1: 

To ingeniørstuderende gik rundt på DTU, da den ene sagde, "Hvor har du den lækre cykel fra?". 

Den anden svarer, "Tjaa, i går, da jeg gik rundt for mig selv, kom der pludselig en virkelig smuk dame kørende på cykel. Hun stoppe-

de op, smed cyklen, tog alt sit tøj af, og sagde "Tag hvad du vil have!". Den første ingeniør nikkede anerkendende, "Godt valg, tøjet 

ville sikkert ikke have passet". 

 

Lær at forstå ingeniører - Lektion 2: 

En arkitekt, en kunstner og en ingeniør diskuterede om de foretrak at have en kone eller en elskerinde. Arkitekten sagde, at han 

foretrak en kone, som han kunne opbygge et solidt fundament for et langvarigt forhold med.. 

Kunstneren ville hellere have en elskerinde, som var lidenskabelig og 

omspundet af mystik. 

Ingeniøren sagde, "Jeg vil have begge dele". 

"Begge dele?" 

Ingeniøren: "Ja. Hvis man både har en kone og en elskerinde, så vil de begge tro, at man er sammen med den anden, og så kan man 

tage hen på fabrikken og arbejde".  

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

1. Valg af ordstyrer og sprog  

2. Antal stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

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. Ny motionsklubsformand søges 

-V. Alexander Bagge, G-04 

Da jeg ikke har tid til at tage mig af 

klubben ønsker jeg at sige min post op 

og finde en ny formand som har tid.  

 

b. Ny Nøglebærer søges 

-V. Alexander Bagge, G-04 

Der søges ny nøglebærer da jeg ønsker 

at sige posten op.  

 

c. Ny kasserer søges 

-V. Alexander Bagge, G-04 

Der søges ny kasserer 

 

d. Ny sekretær søges 

-V. Nadia Frederiksen Oumaza, G-04 

Der søges en ny sekretær. 

 

e. Fratrædelse som medlem 

-V. Søren, H-05 

Søren, H-05 flytter fra kollegiet, og 

træder dermed ud af beboerrådet. 

 

f. Ny kontaktperson bryggerklubben 

-V. Søren H-05 

Da Søren, H-05, fraflytter kollegiet 

overgår kontaktpersons-rollen for 

bryggerklubben til Troels Lunde Hage-

sen, L28 

 

g. KælderCaféens regnskab 

-V. Henrik Pedersen, A-32 

Bilag er vedlagt. 

 

8. Indmeldelse og udmeldelse af nye 

 medlemmer 

9. Evt.  

10. Ny mødedato 

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

errådet > Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

 

 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

De frie poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny kasserer søges 

Som kasser sta r du for udbetaling af løn til 

alle ansatte pa  kollegiet, dvs. Nybrotidende, 

sekretariatet, netgruppen. Derudover udbe-

taler du ogsa  penge, hvis klubber eller an-

dre gives penge fra beboerra det.  

Jobbet er lønnet. 

 

Ny sekretær søges 

Som sekretær sidder du med til alle beboer-

ra dsmøder der forga r en gang om mdr. Ef-

ter hvert møde er du ansvarlig for at  refe-

rat skrives rent og sendes ud rettidigt.  

Det er ogsa  dig der sender dagsordenen ud 

1 gang om ma neden.  

Jobbet er lønnet. 

 

Ny Nøglebærer søges 

Som nøglebærer har du en nøgle til alle 

værelser. Det vil sige, at den dag en fra kol-

legiet la ser sig ude, kan de ringe til en nøg-

lebærer som vil komme og la se op. Denne 

service gælder ogsa  om natten. Den der 

la ser sig ude betaler 50 kr. De 50 kr. ga r til 

nøglebæreren, fordi han sta r til konstant 

ra dighed.  Taksten er højere om natten. 

 

Ny motionsklubsformand søges 

Som formand for motionsklubben bliver du 

ansvarlig for alt i motionsklubben. Det vil 

dermed ogsa  sige at du kan skabe det fit-

nesscenter du mener er det bedste og selv 

sætte dit præg pa  dit helt eget motionsrum!  

De allerede klarlagte ansvarsomra der er 

dog, at du bliver ansvarlig for koordinering 

af rengøring, vedligeholdelse af udstyr og 

indkøb af nyt udstyr.  

Motionsrummet har for nyligt fa et tømt det 

tilstødende rum. Der er ikke lagt planer for 

hvad der skal laves, sa  det ma  være op til 

den nye formand. 

Det er frivilligt arbejde at være formand for 

motionsklubben.   

 

Er du interesseret i nogle af disse poster sa  

mød op til næste bestyrelsesmøde.  

 

 

 

 

Hvordan skal det nye lokale i motions-

rummet se ud? Du kan som formand væ-

re med til at sætte dit præg! EmS22 
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Med alle de dyre bøger, kompendier, 

computere osv. man skal investere i ved 

studiestart, kan dette være en hård tid 

for økonomien. I denne artikel giver vi 

jer derfor en række tips der kan få den 

kærkomne SU til at række lidt længere. 

 

Pensum.dk 

Pa  Pensum.dk kan du ba de søge efter og 

handle med brugte studiebøger, og sam-

menligne priser pa  nye bøger.   

 

Bogudsalg i helligåndskirken 

I helliga ndshuset pa  Strøget i København 

(ved siden af Helliga ndskirken) bliver der et 

par gange om a ret opstillet et kæmpe bog-

udsalg, hvor man ba de kan købe faglittera-

tur og skønlitteratur.  

 

Pa  bogudsalget findes tusindvis af bøger 

inden for alverdens emner lige fra kriminal-

litteratur og sproghistorie til fysik, geologi 

og teknik. I begyndelsen af bogudsalget ko-

ster bøgerne 80 kr. stykket, men i løbet af 

en periode pa  fire uger, falder priserne helt 

ned til 5 kr. pr. bog. Der kommer desuden 

nye bøger hver dag i hele perioden, indtil 

bøgerne koster 5 kr. pr. stk. Nuværende 

bogudsalg varer til og med d. 6. september. 

For mere information om bogudsalget i hel-

liga ndskirken besøg: http://www.nordisk-

antikvariat.dk/  

 

Amazon 

Hvis dine studiebøger er pa  engelsk, kan det 

betale sig at tjekke om du kan finde dem 

brugt pa  den britiske version af Amazon 

(www.amazon.co.uk). Husk at selvom ud-

valget ma ske er større pa  den amerikanske 

version af Amazon, er bøgerne ikke nødven-

digvis billigere efter der kommer told pa  

(pakker der kommer fra lande uden for Eu-

ropa bliver ofte stoppet i tolden).  

 

Studiz 

Studiz har pa  deres website www.studiz.dk 

samlet en lang række studierabatter, lige fra 

online og lokale studierabatter til specielle 

tidsbegrænsede studie deals. Studiz findes 

ogsa  som en gratis app, der giver adgang til 

et digitalt studiekort, sa  man har et overblik 

over hvor studierabatterne kan findes.  

OBS! Ikke alle steder reklamerer med stu-

dierabat, sa  det kan altid betale sig at spør-

ge.  

 

Lav madplan  

Ved at lave en ugentlig madplan, og dermed 

sa  vidt som muligt kun handle ind e n gang 

om ugen, undga r man at bruge for mange 

penge pa  impulskøb. Hvis man har brug for 

inspiration, kan man pa  rema100.dk fa  

hjælp til at lave en madplan, eller man kan 

besøge su-mad.dk, hvis man søger et endnu 

billigere alternativ.  

 

Opskrifter.dk – Tøm køleskab 

De fleste kender de dage hvor man kun har 

enkelte ingredienser tilbage i køleskabet 

som man ikke aner hvad man skal bruge til. 

Pa  Opskrifter.dk findes en funktion kaldet 

Tøm køleskab, hvor man kan indtaste de in-

gredienser man nu lige har i køleskabet, og 

sa  foresla r den forskellige retter, samt angi-

ver hvilke af dine ingredienser der indga r i 

retten. Pa  denne ma de sparer du penge og 

undga r madspild.  

 

Tilbudonline eller Tilbudsugen 

Pa  tilbudonline.dk og tilbudsugen.dk er di-

verse tilbudsaviser samlet online, sa ledes at 

man kan søge pa  en bestemt ingrediens, og 

se om denne er pa  tilbud samt hvor den kan 

købes billigst. 

              Louise P20 

Studiestart—Sparetips 

Ved du at du kan få et større værelse? 

For enden af hver gang, længst væk fra køk-

kenet, er der e t værelse, der er større end 

alle de andre.  

Et værelse er normalt pa  12m2 Dvs. 4×3 

meter, plus entre  og badeværelse. 

De store værelser er pa  16m2 og  har ma le-

ne 4×4 meter og har, udover større værelse, 

en større entre  end normalt. 

Disse værelser udlejes efter en intern vente-

liste. For at komme pa  denne liste skal du 

blot skive en mail til sekretariatet.  

Sekretariatets mail er;  sek@nybro.dk  

Det vil tage nogle mdr. før du vil fa  et værel-

se, sa  du skal sikre dig du er studieaktiv og 

dermed bor pa  kollegiet i lang nok tid for at 

en flytning kan betale sig.  

Na r du søger kan du enten søge om at kom-

me pa  ventelisten for alle store værelser, 

eller komme pa  en venteliste pa  udvalgte 

værelser  fx. hele AB eller EF lige.  

Sekretariatet vil give dig besked na r de har 

modtaget din mail og dermed sat dig pa  

venteliste.   

Huslejen er i bund og grund den samme for 

et stort som pa  et lille værelse. Dog vil det 

spille en rolle ift. varme mm. at værelset har 

2 ydervægge og har et større areal.  

Ved indflytning vil der laves et overlap pa  2 

uger. Derfor skal du forvente at betale 0,5 

husleje ekstra i denne mdr. pga. overlap af 

værelserne.  

 

EmS22 

Det store værelse, med 1 meter pa  højre 

side af vinduet, men ca. 2 meter pa  venstre 

side af vinduet.   

Det lille værelse som vi kender det.  

STORT værelse 

http://www.nordisk-antikvariat.dk/
http://www.nordisk-antikvariat.dk/
http://www.amazon.co.uk
http://www.studiz.dk


N Y B R O  T I D E N D E  J U N I  2 0 1 5  

Side 9 

Jeg hedder Emma og bor i ST-LIGE. Jeg blev 

vækket et par minutter over 4 den 12 maj 

fordi ST var i flammer. 

Nogle kan ma ske synes det er overdrevet at 

stadig skrive om branden i september mdr? 

Den er jo slukket og ST lige er tilbage pa  

deres værelser. Alt er normalt igen?!  

Men tænk dig at ga  til dit pavillonkøkken, 

na r regnen siler ned. At blive vækket kl. 

06.48 nærmest alle hverdage i din ferie pga. 

ha ndværkere. At et utal af dine hverdagsru-

tiner er ændret pga. nye omgivelser.  

Sandheden er, at tingene er ved at blive 

normale . Vi er pa  vores eget værelse igen, 

men antallet af ting der er nye og anderle-

des vil jeg stadig mene er større end antal-

let af ting der ikke var helt som før…. 

Men! De nye ting har ikke altid været da rli-

ge! Jeg beundrer ST Lige for, at hele vejen 

igennem, have sa  meget JA-hat pa  og være 

sa  uendeligt positive overfor alle de foran-

dringer der er blev indlagt i vores hverdag.  

Jeg kan kun udtale mig for ST liges situati-

on. Selvom ST lige og Ulige stod i samme 

ba d d. 12 maj, sa  har og er ST-Ulige langt 

ha rdere ramt ens os!   

STOR tak til alle de køkkener der stadig har 

deres døre a bne ift. at la ne køkkenredska-

ber, internet og har vist generel interesse 

og støtte. Det er lidt af langsigtet omgang 

ST er ude i, men faktum er, at hvis du spør-

ger mig, sa  har det været en læringsrig, 

unik, sjov, komisk og anderledes oplevelse 

med ST´s skønne beboere jeg faktisk ikke 

ønsker jeg havde været foruden.    

/EmS24 

Branden 12 Maj – 2016... 

Tidslinje for branden  

Kl. 04.00 den 12 Maj. 

- Brand starter i ST fløjens nederste venstre 

køkken.  

- E n beboer kommer til opsyn for røgforgift-

ning, men ellers er alle ude i god tid. 

- KL. 12 kan vi ga  til vores værelser og hente 

nogle fa  ejendele. 

13Maj 

- Alle beboerne fordeler sig rundt i landet. 

Nogle la ner værelser og sovepladser hos 

gæstfrie Nybrogensere, andre hos familie, 

venner eller pa  hotel. 

18 maj 

- Skaderne pa  bygningen er gjort op. De 52 

værelser og gangarealer er sodskadet i vari-

erende omfang. De 4 fælleskøkkener og tag-

terrasse er helt udbrændt.  

- Branda rsagen undersøges af politi og 

brandmyndighederne.  

- Det vil være nødvendigt at genhuse alle 

beboerne. De enkelte genhuses ift. aftaler 

med forsikring. 

- Mange af dem med forsikring fa r nedpak-

ket alle deres ting, da de skal til rens.  

- Dem uden forsikring skal selv sta  for at 

gøre deres ting rent.  

22 Maj  

- Værelserne i stueetagen vurderes ha rdt 

medtaget i gang og fællesarealer. 

 - Værelser pa  1. sal ser lidt bedre ud. 

- Der bliver opstillet 5 vogne med 2 boliger i 

hver. Dem der bor i vognene er KAB’s gen-

husning samt nogle med forsikring der har 

valgt denne løsning ift. bolig.  

29 Maj 

- Nedrivning af de 4 køkkener er i gang.  

- Pa  værelser i stueetagen skal alle døre 

udskiftes, gulve i værelser skiftes efter indi-

viduel vurdering. Alle værelser males. Gulve 

og lofter i gangarealer skiftes, alle vægge i 

gangarealer afrenses. Der er endnu ikke 

muligt at sige noget om hvor lang tid det 

tager. 

- Rengøring af værelser pa  1. sal er afsluttet.  

Retablering af gulv og lofter i gangareal ud-

føres pt og der foretages rengøring. Der 

udføres reparationer af beskadigede døre.  

- Indbo for ikke-forsikrede oplagres i contai-

nere opstillet pa  græsset.  

4 juni 

- Betondækket i køkkenerne skal genopbyg-

ges. Det betyder projektering af betonarbej-

de og efterfølgende genopbygning.  

- Det forventes at fælleskøkkenerne tidligst 

er klar i starten af 2016.   

- Pa  græsarealet er køkkenpavillon indrettet 

til  1. sals beboere. 

9. Juni  

- 1. sal fa r officielt tilladelse til at flytte ind i 

deres lejligheder igen ca. 1 mdr. efter bran-

den. 

- Fordi dørene blev sparket ind ved branden 

er der nu hængela se pa  dørrene. Der hente 

post hos Lars-Kaj.   

- Der er ingen officiel udmelding om brand-

a rsag og sagen er lukket.  

12 Juni 

- Det forventes at der ga r ca. 3 ma neder før 

værelser i stueetagen kan bebos igen. 

24 Juni 

- Første egentlige indflytningsfællesfest for 

ST-Lige og Ulige i vores nye ”cirkustelt” 

28 Juli  

- Ekstra bladets overskrift er at ”Pyroman 

tilsta r ny stor brand: 70 unge var i fare pa  

kollegie”. En person har tilsta et at have sat 

ild til Kollegiet. Personen har en skizofreni 

og pyromani diagnose og det nævnes han 

har ”en relation til kollegiet”.  

Uge 33  

- Køkkenpavillonerne opdateres til flere 

mennesker.  

15 August 

- Der kommer for første gang nye beboere 

ind pa  ST lige. Ellers har alle de værelser, 

der pga. naturlig udflytning, sta et tomme. 

Status pt 

- Mange fra ST-ulige har stadig deres møbler 

eller tøj opmagasineret af forsikringsselv-

skabet.  

- ST-ulige henter stadig post hos Lars-Kaj.  

- Nogle fra ST-ulige bor i vognene, mens 

andre har boet hos forældre siden branden.  

1 Oktober 

Burde ST Ulige kunne flytte ind igen pa  væ-

relserne og benytte pavillonkøkkenerne.  

/EmS24 
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Der er mange fordele ved at spise mad 

efter årstiden – du får en større variation 

i dine måltider, du tager hensyn til miljø-

et, og bedst af alt er der langt mere smag 

og friskhed i årstidens frugt og grønt end 

dem der er uden for sæson.  

Desuden er meget frugt og grønt også 

billigere når det er i sæson.  

 

Nu når vi bevæger os ind i september 

måned kommer mange dejlige rodfrug-

ter tilbage i sæson, heriblandt rødbede. 

For at få ekstra meget ud af rødbedens 

vitaminer og fibre, kan man spise den rå, 

f.eks. i en lækker salat som denne:  

 

Sprød rødbedesalat med æble og solbær-

dressing ( til 2 personer) 

 

Det skal du bruge:  

Salat 

- 400 g rødbeder 

- 1 æble 

- 1 ha ndfuld hasselnødder 

- friske krydderurter kan tilsættes, men er 

ikke nødvendigt 

 

 

Dressing 

- ½ dl koncentreret solbærsaft 

- 2 spsk. solsikkeolie (eller anden smags-

neutral olie) 

- 1 spsk. æbleeddike 

- 1 spsk. citronsaft 

- salt og peber 

 

Fremgangsma de:  

Rens og skræl rødbederne. Skær herefter 

rødbederne og æblet julienne (helt tynde 

stave). Hvis tiden er knap kan begge rives 

pa  et rivejerns grove side. Dette gør dog at 

salaten mister noget af sin sprødhed, og kan 

blive mere sjasket. I en ska l blandes den 

koncentrerede solbærsaft med olie, æbleed-

dike og citronsaft og smages til med salt og 

peber. Herefter vendes salaten med dressin-

gen og drysses med hasselnødder.  

Tip! Hvis du vil undga , at dine hænder bliver 

farvet af rødbeden, kan plastikhandsker 

eller fryseposer anvendes. 

 

For mere inspiration besøg 

www.aarstiderne.com. Her kan man bl.a. 

finde et skema over hvorna r de forskellige 

grøntsager er i sæson, samt opskrifter inde-

holdende disse. 

 

Den sprøde rødbedesalat passer perfekt til 

lækre kyllingefrikadeller, som er super 

nemme at lave. Desuden er hakket kylling 

ofte pa  tilbud, hvilket ogsa  gør det til en 

dejlig billig ret! Nedenfor kan man finde min 

opskrift pa  simple men lækre kyllingefrika-

deller:  

 

 

Lækre kyllingefrikadeller (ca. 20 stk.) 

 

Det skal du bruge:  

450 g. hakket kylling 

- 1 æg 

- 1 stort løg eller 2 sma  

- 1-2 gulerødder 

- 3 spsk. havregryn (helst finvalsede) 

- 2 spks. mel 

- 1 dl mælk 

- salt og peber 

- Yderligere grøntsager eller urter, som 

f.eks. fora rsløg, sqaush eller persille kan 

tilføjes efter behov og være med til at give 

frikadellerne et anderledes pift. Feta kan 

tilsættes hvis man ønsker at give frikadel-

lerne et græsk præg. 

 

Fremgangsma de:  

Bland  alle ingredienser ne sammen til du 

har en ensartet fars, og stil herefter gerne 

farsen i køleskabet i 30 minutter (dette er 

ikke strengt nødvendigt, og kan undlades 

hvis tiden er knap).  

Form farsen til frikadeller  og steg dem pa  

en pande i smagsneutral olie eller smør til 

de er gyldne og faste. Stegetiden afhænger 

af frikadellernes størrelse. Skær evt. en af 

frikadellerne over pa  midten, og hvis den 

ikke er lyserød i midten, er frikadellerne 

færdige. 

 

Rødbedesalaten kan ogsa  serveres til gril-

let/stegt kyllingebryst, almindelige frikadel-

ler eller hakkebøffer. Kun fantasien sætter 

grænser! 

    Louise P20 

Madklumme—Mad efter årstiden  

http://www.aarstiderne.com
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Nyt drinkskort—og efterårets Temafester! 
Fik du a bningen i baren med? Vi ha ber du 
kunne lide den. Barens renovation er i hvert 
fald oversta et, og derfor er der igen gang i 
kælderen. Den betyder naturligvis ogsa  et 
gensyn med KælderCafe ens Temafester, 
hvorfor vi her vil bringe lidt fokus pa  hvad 
eftera ret har at bringe. Som altid er det pla-
nen at disse temafester løber af stablen 1 
lørdag hver ma ned.  

Vi vil gerne fra start gøre det klart, at dette 
endnu blot er pa  planlægningsstadiet, og 
endda kun i den spæde start. Ændringer kan 
derfor forekomme og temaer kan blive æn-
dret, fx hvis vi skulle modtage en fantastisk 
ide . Datoerne for festerne skulle dog ligge 
fast! Skriv derfor gerne disse i kalenderen 
allerede nu! 

September—velkommen til alle nye! 
September ma ned betyder for de fleste star-
ten pa  et nyt semester. Det betyder ogsa , at 
mange nye formentlig er flyttet ind henover 
sommeren, og I skal naturligvis alle bydes 
hjerteligt velkommen til kollegiet og til vo-
res alles bar! (Og ja, vi ha ber I bliver sa  gla-
de for os at I ma ske vil hjælpe os som bar-
tendere?). 

For at byde godt velkommen holder vi der-
for studenterfest, om end denne ikke er re-
serveret til nye studenter alene. Som regel 

er der masser af tilbud, og endda særlige 
tilbud til alle med hue ved disse fester. I a r 
holder vi denne fest lørdag d. 19. septem-
ber. 

Oktober—Langborde über alles! 
Oktoberfest er naturligvis ikke til at komme 
uden om na r kalenderen siger oktober—
Heller ikke i KælderCafe en! Traditionen tro 
skal der naturligvis dækkes op til langborde, 
fyre i lederhosen og kvinder i Heidi-
kostumer. Derudover skal man selvfølgelig 
have masser af god tysk øl, og det naturlig-
vis kun gennem store glas! Alt det har vi 
naturligvis sørget for til den tid. I KælderCa-
fe en har vi i a r valgt at holde denne fest lør-
dag d. 24. oktober. 

November—Gys og grin! 
Halloween er ma ske ikke en dansk traditi-
on, men det er efterha nden en sikker tradi-
tion i KælderCafe en! En bedre mulighed for 
at klæde sig ud skal man lede længe efter, og 
de bedste udklædninger hyldes da normalt 
ogsa  med diverse priser.  

Halloween er altid en sikker vinder na r vi 
vælger fester, og det skyldes ikke mindst det 
fantastiske engagement som vi ser a r efter 
a r. Udklædningerne bliver virkelig fede 
hvert a r! Tak for det! 
Halloween falder som bekendt altid pa  den  

 

 

 

 

 

 

31. oktober. Men da vi kun ma  holde e n lør-
dagsa bning pr. ma ned og oktoberfesten 
selvsagt bør ligge i ma neden af samme navn, 
ja sa  har vi i a r valgt at afholde Halloween-
festen lørdag d. 7. november. 

December—julen er over os! 
Julen er altid en speciel tid, ikke mindst som 
studerende. Vi ma  nemlig tilsyneladende 
ikke alle holde jul som vi var vant til som 
lille. Ikke desto mindre, sa  ønsker vi at sætte 
rammen for julestemningen bare en enkel 
aften, ogsa  selvom eksamener og julestres-
sen er over folket. I a r falder denne fest min-
dre end 2 uger før juleaften, nemlig lørdag 
d. 12. december. Kom ned og drik en juleøl 
med os og slut a rets temafester godt af! 

 Vi glæder os til at se jer alle sammen! 
Har I ideer eller input, så er I meget vel-
komne til at sende os en besked på vores 
facebookside! /KælderCaféen, #Jakob-S6 

OVERSIGT  

Studenterfest! 19. september 

Oktoberfest! 24. oktober 

Halloween! 7. november 

Julefest! 12. december 
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Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden infor-

mation du kunne tænke dig at få med i tidsskriftet?  

De populære små gule håndlangere, som 

vi kender fra Despicable Me-filmene, har 

fået deres helt egen film, men kan den nu 

leve op til sin forgænger? 

  

Minions har eksisteret siden tidernes mor-

gen, hvor deres mission har været at finde 

den helt rigtige onde herre at tjene, og i dis-

se bestræbelser har de da ogsa  tjent diverse 

onde skabninger lige fra Tyrannosaurus Rex 

til Dracula. Dog ender det altid med at deres 

herre pa  den ene eller anden ma de ma  lade 

livet, hvormed de sma  gule væsener ma  lede 

videre efter den ondeste herre af dem alle.  

Denne søgen sender de tre minions, Kevin, 

Stuart og Bob, til 1960’ernes USA, hvor de 

bestemmer sig for, at det bedste sted at fin-

de deres nyeste herre, ma  være pa  skurke-

messe. Her forblændes de tre minions af 

den ultimative ondskab i form af superskur-

ken Scarlett Overkill, der til deres store glæ-

de bliver deres næste hersker. Mødet med 

Scarlett Overkill og hendes onde planer om 

at overtage Englands trone, sender de tre 

minions ud pa  en lang række begivenheder 

og udfordringer, hvor det eneste de kan 

gøre, er at holde sammen.  

De ellers meget ensartede, søde og under-

holdende minions er i filmen blevet tildelt 

forskellige personligheder - Kevin tager 

lederrollen pa  sig, Stuart er den unge og 

smarte, mens Bob er barnlig og ligetil. Dette 

er helt klart et plus for filmen, da der kom-

mer mange sma  sjove momenter ud af deres 

forskellige personligheder.   

Minions er ganske underholdende, men som 

helhed mangler den dog en form for struk-

tur, pa  trods af den sløjfebindende slutning, 

hvor de tre minions møder Gru. De under-

holdende dele af filmen virker nemlig mest 

af alt som enkelte sjove klip der er sat sam-

men for at blive til en hel film, og derfor 

virker den en smule fragmenteret. Af sam-

me grund lever Minions som helhed derfor 

heller ikke helt op til Despicable Me. 

Filmen er dog værd at se hvis man ikke kan 

fa  nok af de populære sMinions, og gerne vil 

se en sød film man kan sma grine lidt til hele 

vejen igennem. Det bliver 3 ud af 5 stjerner 

til Minions herfra. 

    Louise P20 

Anmeldelse—Minions  

SPROGHJÔRNET 
Dykkersprog  

Dansk sommer i tal 
Juli og Juli 2015 

Gennemsnits temperaturen i 

juni mdr. i a r var 12,7°. Snittet 

fra 2001 til 2010 var 14,6°. 

Nedbør var i a r pa  59mm, 

men var i snit, 2001-2010, 

68mm. Antallet af soltimer i 

juni var 209 timer mens snit-

tet fra tidligere a r var pa  239 

timer.  

Gennemsnitstemperaturen fra juli mdr. i a r var pa  15,5° og 

snittet fra 2001 i 2010 er 17,4°. Nedbør i a r var pa  86 mm. 

mans det i i tideligere a r pa  77mm. Ift. soltimer har der i a r 

været 211 soltimer, tidligere snit er pa  232 timer. 

Hvorfor føler vi det har været dårligt vejr? 

Ma ske fordi at juli, 2014 var den 2. varmeste siden 1874. 7. 

solrigeste siden 1920. Rekord i antal sommerdøgn. Der var 10 

lokale tropedøgn, 2 landsdækkende varmebølger, e n 14 dage 

i træk. Landsdækkende hedebølge 5 dage i træk, sa  ma ske er 

a rsagen til vores fortvivlelse bare at 2014 var overdrevet nice 

og at vi i a r bare har haft en lidt under middel normal som-

mer i Danmark.    


