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ST Ulige er flyttet tilbage på deres værelser! 

Så blev det 1. oktober og efter 4,5 mdr. i skurvog-
ne, forældrenes hjem eller venners værelser, har 
beboerne fra ST Ulige kunne hente deres nøgler 
og flytte tilbage på deres værelser.  
 
Gangen har fået et lyt look. Meget hospitals artigt, 
vil nogen mene. Den ene yderdør er stadig afspær-
ret pga. køkkenrenovation, men ikke desto mindre 
har beboerne glædet sig til at komme endnu et 
skridt nærmere ”normal”.   

Indflytningen har ikke foregået helt som plan-
lagt. Mange forventningsfulde ST ulige beboere 
havde arrangeret flytning den. 1, dog måtte 
mange gå forgæves, da der først var klar til 
indflytningen den. 1 oktober efter fyraften!?  
 
Siden 1 oktober er ST Ulige begyndt at komme til 
livs igen og fremtiden med ST på ét køkken skal til 
at tage form. 3 komfur, 3 håndvaske og 50 perso-
ner, det skal nok blive spændende...     EmS22     

Kulturnat  

Se side 5 

Ny bartender? & okt. fest 

Se side 8 

Kend din by—Lyngby 

Se side 11 

 

Fremmødte: Adrian C-24, Camilla G-40, 

Lea H-50, Katja P-32, Frederik H-49, Rene  M

-43, Nadia G-04, Alexander G-04, Thomas E-

23, Mathilde O-57, Lars Kaj, Johannes K-46, 

Ole L-14, Andreas A-35, Jakob S-06, Ea D-63, 

Rasmus S-21, Niels T-54, Kasper C-02, Hen-

rik A-32.  

Mikkel skulle lave kollegiehylder, men der 
udbetales ikke penge til ham da han ikke 
har været til at komme i kontakt med på 

det seneste.    
 

Budget fra musikrummet er kommet, det 
ligger på 6.000-12.500kr, de vælger at køb 

instrumenterne brugt.  
 

Ole melder sig som formand som 

motionsklubben, Mathilde melder 
sig som næstformand.  

 
Da Søren, H-05, fraflytter kollegie 
overgår kontaktpersons-rollen for 

bryggerklubben til Troels Lunde Hagesen,    
  L28.     

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Onsdag. d. 7 Oktober 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, S21(næstformand) Jakob Jensen, S06 Michael, K43 Sandra D10 

Mathilds, O57 (suppleant)      

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær Helene, D09 Miia, H06 

Formand:      Thomas, E23 Lea Madsen, H50     

AB-ulige:       Benjamin, B51 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Bryggerklub 

             (sup) Andreas, A35   Mikkel, R61 Troels, L28 

AB-lige:         Henrik, A32 Revisorer     

    Biklubben Motionsrum 

CD-ulige:      Ea, D63  NybroTidende Ida, C18 Ole, L14  

  Jakob Jensen, S06 Ask, M47 Mathilde, 057 

CD-lige:        Adrian, C24 Emma Broberg, S22     

                       Patrick Aagaard, M63 Cykelværksted Filmklub 

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

  tidene@nybro.dk     

EF-lige:           Nybro Kagefestival FC Nybro 

  Sekretariatsgruppen/fremleje Maria, D60 Claes Scherwin 

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 Ea CD-kælder 

                  Alexander, J36 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 50 53 43 46   

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

                     Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.:  LM-kælder 

LM-lige:      Peter, L36   Camilla    

  Netværkskontor Tlf.: 29 89 90 25  Klapstole 

NO-ulige:     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:       Katja, P32 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:         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 

De fleste af jer er formentlig allerede be-

kendt med begrebet ”fremleje”. Som en del 

af reglerne pa  kollegiet, sa  er det muligt at 

fremleje sit værelse i en given periode, hvis 

man fx skal studere i udlandet eller arbejde 

langt hjemmefra i en periode. Over den se-

neste tid har vi i bestyrelsen lagt mærke til, 

at flere og flere skriver frem og tilbage om 

fremleje pa  kollegiets facebookgruppe. Det-

te er naturligvis en nem og hurtig ma de at 

finde interesserede fremlejetagere eller 

fremlejegivere. Vi ønsker dog at oplyse om, 

at man skal huske at overholde de regler 

der gælder for fremleje her pa  kollegiet, da 

man ellers risikere at miste sit lejema l. 

De gældende regler kan findes i regelsam-

lingen pa  nybro.dk. Sidst i denne artikel har 

vi kopieret Ordensreglementets paragraf 6, 

der omhandler netop fremleje. 

Hvis man ønsker at fremleje sit værelse sa  

skal man især være opmærksom pa  følgen-

de punkter: 

1) Du og fremlejetageren skal underskrive 

en fremlejekontrakt. Denne kan fa s i sekre-

tariatet, der sta r for ha ndteringen af alt med 

fremleje af værelser. Fremlejekontrakten 

skal underskrives senest 1 ma ned inden 

fremlejen starter. 

2) Fremlejetageren skal være studerende i 

hele perioden - ogsa  hvis personen kun lejer 

værelset i under 3 ma neder. Dette fremga r 

af Ordensreglementets §6, stk 6. 

3) Ifølge fremlejekontrakten er du fortsat 

ansvarlig for at betale huslejen til KAB. 

Fremlejetageren forpligter sig til at betale 

huslejen til dig. 

 

Regler vedrørende fremleje 

§ 6 En kollegianer, der opsiges som fælge 

af brud pa  ordensreglementet, kan ikke bo 

pa  fremleje pa  kollegiet. 

Stk. 2 En fremlejetager, der opsiges grundet 

brud pa  ordensreglementet, kan ikke kom-

me i betragtning ved indstilling til faste væ-

relser eller lejligheder pa  kollegiet. 

Stk. 3 Al fremleje skal ske gennem eller med 

samtykke fra kollegiets fremlejesekretariat. 

Al anden fremleje betragtes som mislighol-

delse af lejekontrakten og vil medføre kon-

traktopsigelse (jvf. lov om leje af almene 

boliger § 90 stk. 1, nr. 6). 

Stk. 4 Fremleje kan kun ske i indtil 3 ma ne-

der. Dispensation kan dog gives ved fravær i 

forbindelse med uddannelse. 

Stk. 5 Kollegianeren kan ikke ved fremleje 

frigøre sig for sine forpligtelser i henhold til 

den oprindelige lejekontrakt med undtagel-

se af de i fremlejekontrakten nævnte for-

hold. 

Stk. 6 For at et værelse kan fremlejes skal 

fremlejetageren opfylde de til enhver tid 

gældende regler for optagelse pa  kollegiet. 

Fremlejetager skal desuden i hele fremleje-

perioden til enhver tid kunne dokumentere 

studieaktivitet. 

Reglerne for fremleje af værelser 

 

 

Chili på AB— Emma 70 stk. chiliplanter på 1,5 -2 meter, har 

sommeren over dekoreret alle AB liges 

vinduer. 

Ét privat vindue har også været totalt dæk-

ket af de grønne planter. Ejeren af vinduet 

er den ansvarlige for chili amazonas regn-

skoven på AB. Spørger man hans kollegie 

venner har det ikke gjort noget at gangen 

har lignet en regnskov. De glæder sig bare 

til at få serveret chili con carne og chili-

snaps! 

8-10 sorter 

Rasmus fik for 2 år siden 3 forskellige små 

chiliplanter ved et tilfælde. I dag har han 8-

10 forskellige sorter. De er gule, grønne, 

hvide og røde. Størrelsen og formen har 

kæmpe variation og så er der selvfølgelig 

smagen, ”Nogle er milde, og kan sagtens 

spises som snack, men der er også nogle 

små hvide nogen, de er sindsygt stærke!” 

siger Rasmus.   

Opskriften på succes 

I år havde Rasmus plantet sine 2 år gamle 

frø i noget jord og havde ingen tanker om, 

om de ville gro. 2 uger efter var jorden fyldt 

med små planter. Da planterne var ca. 4 cm 

høje kom de i nogle urtepotter. ”Jeg købte 

urtepotter hos en hashhandler. Han gloede 

lidt da jeg sagde, jeg skulle have 70stk., og 

måtte forklare ham, at det var til chiliplan-

ter... Det var en billig måde at købe 70 urte-

potter på”.    

Der har stået 12 styks planter i alle vinduer, 

og det siges de er nemme at passe. ”Husk 

vand, tror du de er døde, så vand dem 

igen”. Rasmus får det virkelig til at lyde som 

en idiotsikker plan at begynde på et lignen-

de chiliprojekt. Han har tænkte sig at gem-

me frø fra i årets chilier, så vil du også med 

på den tilsyneladende idiotsikre chili mode, 

så deler han gerne ud. 

EmS22 

Chiliamazonas på AB 

”At dyrke chili vil jeg 
mene er et fuldstændigt 

Idiotsikkert projekt” 

- 

”At dyrke chili vil jeg 
mene er et fuldstændigt 

Idiotsikkert projekt” 

- 
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Side 4 

Har du brug for hjælp til at overleve studietiden, så læs med 

her, hvor vi ser nærmere på et par apps, der kan hjælpe dig 

med lige netop det! 

 

myHomework Student Planner 

Med denne app kan du nemt holde styr pa  dit skema samt lektier 

og opgaver. Den kan forbindes til alle dine devices, og du kan bruge 

appen uden internetforbindelse. Du kan indstille appen til at sende 

dig pa mindelser om dine lektier, og na r du har gjort din pligt, kan 

du krydse opgaven af, og fa  et øjebliks tilfredsstillelse.  

 

Opgavetips 

Appen er udviklet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forsknings-

bibliotek, og den er ganske god at have ved ha nden, na r du skriver 

opgaver, hvilket du højst sandsynligt ikke kommer uden om i din 

studietid. Du kan søge svar pa  spørgsma l, og fa  tips til litteratursøg-

ning, metoder, kildehenvisninger, litteraturlister ect., der kan sup-

plere kravene fra din uddannelsesinstitution.  

 

Eksamensangst 

Selvom eksamerne stadig ligger lidt langt væk, sa  kommer de 

uundga elligt pa  et tidspunkter. Derfor har Studenterra dgivningen 

lavet appen Eksamensangst, der kan hjælpe med ha ndtering af 

angst og stress i forbindelse med eksaminer, samt i din hverdag 

som studerende. Den indeholder gode ra d, værktøjer og teknikker 

til at ga  til eksamen, planlægge sin tid mest hensigtsmæssigt og 

sove bedre.  

       Louise P-20 

Apps der kan hjælpe dig gennem studiet  

How not to score 
Vi indrømmer, at det at være pige på kol-

legiet har visse fordele, og komplimen-

terne kan flyde på stribe. Men i Kælder-

Cafeen kan komplimenterne til tider for-

andres til et pres om at drikke sig stiv, og 

der kommer nogle gange lidt for mange 

hænder, hvor de ikke burde være. Og 

helt ærligt, det er ikke helt sådan du sco-

rer! Så her er de, vores råd til hvordan 

du absolut IKKE skal score i KælderCa-

feen. 

 

Scorereplikker med ma de 

Ja, nogle scorereplikker er sa  langt ude, at 

de rent faktisk kan være ret sjove i visse 

sammenhænge. Men brug dem med ma de! 

Da rlige scorereplikker kan føre til et godt 

grin, men du skal dog ikke regne med, at de 

virker, hvis du med fuldt alvor fyrer sa dan 

en replik af til en fremmed.  

 

Drop Creeperdansen 

Lad være med at snige dig om bag en per-

son, du ikke kender, og danse op af dem. 

Prøv at introducere dig selv først, og sa  kan 

det jo være, at du fa r lov til at danse tæt 

med mere succes senere pa  aftenen. 

 

Alkohol  med ma de 

Lad være med at drikke for meget, hvis du 

vil prøve pa  at flirte med en pige/fyr. At 

drikke mod til sig er en ting, men at være sa  

fuld, at du vælter rundt og knap kan formu-

lere en sammenhængende sætning, er der 

nok knap sa  mange, der falder for. At tilbyde 

en drink eller et shot, kan ogsa  være en rig-

tig fin ma de at starte en samtale og tage 

kontakt, men lad være med at prøve at drik-

ke personen ned, eller presse pa  hvis der 

bliver sagt nej. Det kan jo være, at personen 

gerne vil tale med dig, men bare ikke lige 

har lyst til alkohol, og hvis du først presser 

pa , har du helt sikkert spildt din chance. 

Hvis personen derimod virkelig ikke er inte-

resseret, hvorfor sa  spilde tid og penge pa  

det? 

 

Jeg er ikke et stykke kød 

Lad være med at se pa  en person, som om 

han eller hun er et stykke kød du er klar til 

spise i e n mundfuld. Det er hverken frækt 

eller charmerende – men faktisk bare an-

massende og en smule uhyggeligt. 

 

Styr hænderne 

Med mindre det er helt tydeligt, at personen 

du flirter med, kan lide dig, skal du lad være 

med at røre for meget. Det kan virke meget 

pa ga ende for en person, der ikke kender 

dig, eller bare ikke er vildt interesseret.  

 

Drop arrogancen  

De fleste mennesker er fuldstændig li-

geglade med, hvor store dine muskler er, 

eller hvor mange penge du tjener. Hvis ikke 

der ligger en tiltalende personlighed bag 

overfladen, kan det være lige meget. Der er 

forskel pa  at have selvtillid og være arro-

gant, og sidstenævnte indebærer ikke 

nødvendigvis det første, hvilket meget hur-

tigt kan gennemskues. Prøv i stedet at 

spørge ind til den anden person, for at finde 

fælle interesser, og derfra starte en samtale.  

 

Tag ikke et nej personligt 

Sandheden er at attraktion er et mysterium. 

Du kan gøre alting ’rigtigt’ og fa  afslag, og du 

kan gøre alting ’forkert’, og stadig fa  en 

fangst pa  krogen. Lad derfor være med at 

tage et afslag alt for personligt. De fleste 

burde faktisk have respekt for den person, 

der starter med at flirte, i stedet for bare at 

sta  passivt i hjørnet, da det for de fleste 

kræver en god potion mod at tage det første 

skridt.  

Na r det sa  er sagt: respekter et nej! Hvis 

først du har fa et afslag, sa  lad være med at 

presse pa , eller blive ubehagelig. Det er no-

get absolut de færreste finder tiltalende. 

Sa  næste gang du vil score i KælderCafeen, 

sa  prøv til forveksling at starte en samtale, 

der ikke involverer alt for meget alkohol 

eller akavede berøringer de helt forkerte 

steder. Det kan jo være det rent faktisk giver 

gevinst.    

    Louise  P-20 
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Side 5 

 

Gratis Naturferie 

Sex & Samfund 
EmS24  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Kulturnatten er Københavns største 

årlige endagsbegivenhed. Fredag d. 9. 

okober, åbner byen op til en  festlig 

aften, der i over 20 år har været en af 

Københavns mest afholdte og velbe-

søgte kulturbegivenheder.  

Mere end 250 museer, teatre, biblioteker, 

kirker, ministerier, parker og pladser 

over hele byen holder a bent denne ene 

aften om a ret, og du kan opleve over 600  

spændende og flotte arrangmenter, der 

tilsammen demonstrer byens mangfoldi-

ge kulturliv.  

Fra indre by til Valby, Frederiksberg, 

Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, Nordvest, 

Islands Brygge, Amagerbro og Christians-

havn vil store og sma  kunne opleve byen 

pa  en ny ma de ved særarrangementer, 

der kun afholdes denne ene aften. Det 

eneste, du behøver, er et Kulturpas. 

 

Kulturpas og program 

Alle arrangementer i Kulturnattens pro-

gram kræver Kulturpas. Kulturpasset ko-

ster 90 kr., og du kan købe det i alle 7-

Eleven i hele Hovedstadsomra det, samt 

pa  biblioteker og kulturinstitutioner i Kø-

benhavn og pa  Frederiksberg. Salget star-

ter 28. september 2015, og du kan finde 

dit nærmeste salgssted pa  Kulturnattens 

hjemmeside. Fra den 16. september til 2. 

oktober kl 12.00, kan du ogsa  købe dit 

Kulturpas i webshoppen. 

Det trykte program for kulturnatten ko-

ster i a r 10 kr., og kan købes der hvor du 

køber dit Kulturpas. Programmet kan og-

sa  hentes gratis som app i App Store eller 

pa  Google Play. Her kan du se det samlede 

opdatererede program, eller lave dit eget, 

og ga  efter det pa  Kulturnatten. 

    Louise P-20 

Kulturnat i København 2015 

Sex & Samfund 
Lidenskab: Mange mænd klager over, er deres koner ikke er varme nok, ikke lidenskabelige nok. Næh, de kendte søreme en 

pige, og hun var altid helt vild. Denne varme pige, som de kendte engang, hun er ogsa  blevet gift, og hendes mand fortæller ogsa  om en 

lidenskabelig pige, som han engang kendte. Bliver kvinder mindre lidenskabelige af at blive gift? Pa  en ma de, ja!  

Lyde: Mange kvinder—og enkelte mænd har i tidens løb været ved at synke i jorden af 

skam over alle de forskellige lyde, der kan opsta  i og fra organerne under det meget intime 

samvær, som et samleje er.  

Lykke: Mange venter, at den anden part skal gøre dem lykkelige. Lykke må man selv 

skaffe sig, men gerne sammen med en anden.    

Lyst: At have lyst; gerne at ville. >> har du lyst—har du lov << siger et mundheld, men sa  

enkelt er det ikke. Vi kan have lyst til at køre en sporvogn gennem byen i myldretiden, allige-

vel har vi ikke lov. Der følger ba de forpligtigelser og ansvar med nogle af de ting, man kan 

have lyst til. Lysten til sexuel tilfredsstillelse va gner meget tideligt. Selv hos ganske sma  dren-

ge og piger har man iagttaget onani. I almindelighed regner vi dog med, at kønsdriften rigtigt 

folder sig ud med pubertetens indtræden, dvs. i a rene omkring det 13. levea r og a rene frem-

over.  

Løgn: At fortælle noget, der ikke er sandt—kaldes at lyve eller en løgn. Mange elskende 

piner hinanden med sa danne spørgsma l: Elsker du mig? - Er du mig tro? Hvad vil man med 

svaret? 

Læger: Naturligvis har læger pligt til at være tavse med alt, hvad deres patienter fortæl-

ler dem.  Desværre er der ingen, bortset fr de alleryngste læger, der under deres studium har 

lært noget om kønslivet—hverken læger, psykologer eller andre. Dette vigtige omra de bliver 

stadig negligeret.     

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  
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Side 6 

Referat beboerrådsmøde 1. sep-

tember 2015. 

Fremmødte: 

Adrian C-24, Camilla G-40, Lea H-50, 

Katja P-32, Frederik H-49, René M-

43, Nadia G-04, Alexander G-04, 

Thomas E-23, Mathilde O-57, Lars 

Kaj, Johannes K-46, Ole L-14, Andre-

as A-35, Jakob S-06, Ea D-63, Rasmus 

S-21, Niels T-54, Kasper C-02, Henrik 

A-32.  

Valg af ordstyrer og sprog 

Thomas, dansk 

Antal stemmeberettigede  

13 

Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Godkendt 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

Økonomi 

NET: 285.222,67 kr 

NYK: 106.434,50 kr 

Øvrige meddelelser  

Thomas: Mikkel skulle lave kollegie-

hylder, men der udbetales ikke 

penge til ham da han ikke har 

været til at komme i kontakt 

med på det seneste.  

Thomas: Budget fra musikrummet er 

kommet, det ligger på 6.000-

12.500kr, de vælger at købe in-

strumenterne brugt. Fik bevilli-

get 15.000 for ca. et halvt år si-

den.   

Evt. gennemgang af referat fra sid-

ste bestyrelsesmøde eller dags-

orden før det næste 

Der vil være et bestyrelsesmøde 

sidst i september, dagsordenen 

er endnu ikke kommet ud. Refe-

ratet vil udsendes når mødet har 

været der. 

Indkommende punkter 

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.  

Ole melder sig som formand som 

motionsklubben, Mathilde melder 

sig som næstformand.  

 

Ny Nøglebærer søges 

-V. Alexander Bagge, G-04 

Der søges ny nøglebærer da jeg øn-

sker at sige posten op.  

Camilla Christensen melder sig som 

nøglebærer  

 

Ny kasserer søges 

-V. Alexander Bagge, G-04 

Der søges ny kasserer 

Jakob S-06 tager posten som kasse-

rer.  

 

Ny sekretær søges 

-V. Nadia Frederiksen Oumaza, G-04 

Der søges en ny sekretær. 

Lea melder sig som sekretær.  

 

Fratrædelse som medlem 

-V. Søren, H-05 

Søren, H-05 flytter fra kollegiet, og 

træder dermed ud af beboerrådet. 

Søren er meldt ud.  

Ny kontaktperson bryggerklubben 

-V. Søren H-05 

Da Søren, H-05, fraflytter kollegie 

overgår kontaktpersons-rollen for 

bryggerklubben til Troels Lunde Ha 

gesen, L28 

 

Thomas kontakter Troels, da han 

ikke mødte op.  

 

 

KælderCaféens regnskab 

-V. Henrik Pedersen, A-32 

Bilag er vedlagt. 

 

Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer 

Søren H-05, meldes ud 

Mathilde, O-57 træder af som med-

lem og træder ind som supple-

ant i stedet.  

Evt.  

 

Ny mødedato 

 

Onsdag 7. Oktober 2015 kl 19.00 GH

-kælderen. 

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > 

Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

 

 

 

 

 

Referat af beboerrådsmøde 

http://www.nybro.dk
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Dagsorden beboerrådsmøde 7. ok-

tober 2015:  Valg af ordstyrer og 

sprog, Antal stemmeberettigede,  

Godkendelse af referat fra sidste 

Beboerrådsmøde, Godkendelse af 

Dagsorden, Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sid-

ste bestyrelsesmøde eller dags-

orden før det næste 

 

Indkommende punkter 

Biklubben skifter formand 

-V. Ask Nansen, M-47 

Ida C18 stopper som formand og vi 

finder en ny med-formand. Ask M47 fort-

sætter som formand.  

Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer 

Evt. Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske på 

www.nybro.dk > Beboerrådet > 

Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

 

 

Sæt kryds i kalenderen den 1. November. Der afholdes Nybrogårds efterårs kagefestival. Festivallen 

gå ud på at du og dine venner kan bage  en kage og dermed prøve at vinde prisen for den mest vel-

smagende, flotteste eller mest kreative kage. Primært handler det om at deltage og have en hyggelig 

dag i kagens tegn—og selvfølgelig spise en masse kage i godt selvskab. Mere information vil komme 

på facebook, så hold øje med eventet—Nybrogård Kagefestval Efterår 2015.    

http://www.nybro.dk
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Efter en lang og ha rd renovation hen over 

sommeren, sa  kan KælderCafe en efterha n-

den se tilbage pa  den første ma ned siden 

gena bningen. Vi har fa et rigtig mange dejli-

ge tilbagemeldinger fra kunder og bartende-

re, der har været glade for det nye design, 

ogsa  selvom der naturligvis er sma ting, der 

endnu mangler at blive justeret. 

Pa  bartenderfronten har vi sagt farvel til et 

par stykker hen over sommeren, og vi har 

bl.a. som følge deraf ma ttet holde lukket en 

enkel uge siden. Vi ønsker os derfor flere 

bartendere, sa  vi igen kan sikre at vi altid 

holder a bent. For at lokke netop dig til at 

overveje det, sa  vil jeg nedenfor opskitsere 

hvad det vil sige at være bartender i Kæl-

derCafe en. 

Arbejd kun når DU vil og kan 

Vi arbejder ikke med et fastlagt arbejdsske-

ma. I stedet har vi en online arbejdskalen-

der, hvor man selv sætter sig pa  na r man 

ønsker at arbejde. Mangler der bartendere 

til en a bning, sa  skriver vi naturligvis ud for 

at høre, om nogen har mulighed for at arbej-

de. I sidste ende, sa  er det dog altid dig selv 

der vælger, og du kan og vil arbejde, og øn-

sker du ikke at arbejde, sa  er den ikke læn-

gere. Man kan derfor ikke blive presset pa  

arbejde mod sin vilje. 

Få 10 klip for hver vagt du tager 

Som følge af aftaler med beboerra det, sa  ma  

vi ikke aflønne bartendere i form af penge. 

Dette kan vores økonomi for øvrigt heller 

ikke bære med tanke pa  de lave priser vi 

kører med i baren. Vi belønner dog alle bar-

tendere med 10 klip for hver vagt de tager. 

Hvert klip kan bruges pa  en hvilken som 

helst drink, øl eller andet vi sælger i ba-

ren—ogsa  na r du ikke er pa  arbejde. Du kan 

derfor godt samle klip sammen over tid. Det 

er derudover muligt at købe ba de kander og 

flasker med klip. Du kan derfor sikre dig en 

billigere barregning fremover gennem et 

arbejde som bartender. 

Minimum 1 vagt hver 3. måned 

Vi er meget forsta ende over for at man ogsa  

skal have tid til alle sine andre aktiviteter. 

Derfor kræver vi kun, at man arbejde 1 gang 

hver 3. ma ned. Mere er naturligvis super, 

men det er ikke pa krævet.  

Interesseret? 

Vi ha ber meget at have fanget din interesse! 

Har vi det, sa  kontakt os via mail pa  

kc_hr@nybro.dk eller via vores facebook-

side ”KælderCafe en”, sa  vender vi tilbage til 

dig med nærmere instrukser hurtigst mu-

ligt. 

Vi glæder os til at høre fra dig!       #Jakob, S6 

KælderCaféen søger flere bartendere! 

 

Oktoberfest i KælderCaféen lørdag d. 24. okt. 
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Nybrogårds Klubber 
Ny på Nybrogård Kollegiet?  

Vidste du at der er et væld af klubber, 

grupper og lokaler du kan få adgang til og 

blive medlem af? 

Her er et kort og lidt hurtig info om de 

mange tilbud:  

Filmklubben: Ligger i AB-kælderen. Med-

lemskab koster 100kr. I engangsbeløb. 

Lille sportsrum: I CD-kælderen hvor man 

kan spille hockey og bordtennis. Rummet 

kan benyttes af alle. 

Kunstklub & musikklub: Ligger i EF– kæl-

deren. Gratis medlemskab. 

Sekretariat, beboerråd, klagenævn, frem-

lejekontor, netværksadministrationen og 

bestyrelsen: i GH-kælderen. 

Kældercafeen: Ligger i JK-Kælderen. 

Cykelværksted og kanorum: Ligger i LM –

kælderen. Der er gratis medlemskab til 

begge klubber. Kanoklubben har et rum til 

pagajer/åre og veste mens bådene ligger 

udenfor ved Lyngby Sø.  

Motionsklubben: Motionsrummet ligger i 

NO-kælderen. Prisen er 200 kr. Og et gebyr 

på 100kr. årligt. 

ST: Kælderen har Pt. vandskade. Tidligere 

har det været brugt som opbevaringsrum.  

Miljøklubben: Bruger bl.a. PR– kælderen 

til at holde byttemarked men laver også 

mange andre tiltag til fordel for miljøet. 

Ud over disse lokaler og klubber findes 

der: 

Haveklubben: Du kan få en lille have til-

delt hvis du har lyst til det.  

Biklubben: Biklubben producerer egen 

lokal honning, Nybrohonning, og det kan 

købes sommeren over. Du kan blive en del 

af klubben og skrive Biavler på dit CV.   

Bryggerklubben: En lille klub med et lille 

hold øl-entusiaster der har redskaberne til 

at brygge.  

FC Nybro: Herre fodboldhold. 

Nyt fra Honningklubben 

Kollegiet har en biklub. Det opstartede i 2013. Dvs. at du hver sommer kan købe Nybro 

Honning  med en unik smag af dit lokalomra de. Det betyder ogsa , at du kan blive en del af 

teamet, der passer pa  bistaderne, og kan skrive biavler pa  dit CV. Vil du være med i teamet, 

sa  kontakt formanden, Ask.  

Nyt fra Motionsrummet 

Motionsrummet har fa et nye formænd. Fremtidsplanerne er, at det ”nye” rum skal laves til 

et cardio rum (konditions/kredsløbs rum). Der skal i de gamle rum laves sma  ændringer 

og optimeringer, sa  det er lettere at komme rundt, fx. skal ribben flyttes, sa  man ikke skal 

ga  over hinanden. Tidsperspektivet er, at der først skal laves hul fra det gamle til det nye 

rum, sa  man kan ga  igennem. Inden hullet er lavet, hvilket er ved at blive planlagt, flyttes 

der ikke nogle maskiner derind. Der skal ogsa  laves udluftning, og forha bentlig ligges ma t-

ter, hvis man kan fa  et godt tilbud. Det koster 200kr. at blive tilmeldt klubben. Der er ved at 

blive udtænkt en smart metode, til hvordan alle betaler de ekstra 100 kr. kontingent a rligt, 

som pt. ikke fungerer. Formanden pa peger at man skal se de 100kr. som en støtte til klub-

ben. Jo flere penge der kommer ind jo bedre rengøring og nye maskiner vil der være mulig-

hed for. Hvis man har ideer til indretning, materialer mm., sa  skal man sende det i en be-

sked pa  facebook til  formanden, Ole.  

Nyt fra Rollespilsklubben 

Rollespilsklubben spiller bl.a. pen-n-paper rollespil, D&D mf. Der spilles hver anden uge. 

Hvis du vil vide mere sa  skriv til formanden. 

Nyt fra Musikklubben 

Musikrummet har fa et godkendt deres budget, sa  nu vil rummet snart have et nyt (brugt) 

trommesæt, et digitalklaver, 2 mikrofoner, nye kabler og stativer, bas og guitar! Ma let er, at 

der stadig er penge tilovers til at lave lidt hyggelig indretning for. Vil du være medlem? 

Kontakt klubbens formand.        EmS22 



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

Side 10 

Nu når vi går koldere efterårstider i mø-

de, er det rart med noget mad, der var-

mer i hele kroppen. Derfor elsker jeg 

suppe om efteråret, og specielt supper 

lavet ud fra årtidens ingredienser, som 

f.eks. græskar. Lavet på den rigtige måde, 

smager græskarsuppe fantastisk, og 

dens flotte farve er bare endnu en grund 

til at hengive sig til lige netop denne sup-

pe. Server suppen med lidt creme fraiche 

og friskbagt brød, så bliver det simpelt-

hen ikke bedre!  

 

Cremet hokkaido græskarsuppe med creme 

fraiche (2-3 personer) 

INGREDIENSER 

1 Hokkaido græskar 

1 løg 

2 fed hvidløg 

1 L vand 

1 grøntsagsbuillon terning 

1 pakke flødeost, f.eks. Philadelphia 

Lidt cayenne peber 

Tilsæt evt. lidt chili eller revet ingefær, for 

at gøre suppen mere spicy 

Brød og creme fraiche serveres som tilbe-

hør 

 

FREMGANGSMA DE 

Græskarret skylles, renses for kerner og 

skæres ud i mellemstore stykker. Skrællen 

kan evt. skæres af, men eftersom den  

bliver blød, na r den koges og blendes,  

er dette langt  fra nødvendigt. 

  

 

 

 

 

Svits hakket løg og hvidløg i en gryde  

og tilsæt græskarret. Blandingen  

skal svitses i nogle fa  minutter. 

Tilsæt vand og bouillon og kog i  

ca. 20 min. 

Suppen blendes med en stav- 

blender, hvorefter flødeosten  

tilsættes. Bland det hele sammen,  

evt. ved af brug stavblenderen igen. 

Tilsæt til sidst cayenne peber (evt. chili og 

revet ingefær) efter smag, og server med 

brød og creme fraiche. 

Tip! Hvis du ønsker mere fyld i græskarsup-

pen, kan du evt. tilsætte  stykker af kogte 

kartofler, gulerødder og porrer. Dette tilsæt-

tes efter vand og bouillon, og blendes sam-

men med resten af suppen. 

 

Lækkert hjemmebagt brød (2 stk.) 

 

INGREDIENSER 

200 g rugmel 

300 g durummel 

600 g hvedemel 

150 g havregryn 

25 g gær 

3 gulerødder 

4 spsk. Græsk youghurt 

1 dl solsikkeolie 

5 dl vand 

2 tsk. Salt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREMGANGSMA DE 

Opløs gæren i lunkent vand. Kom herefter 

havregrynene i, og lad det trække, mens 

gulerødderne rives. 

Kom olie, yoghurt og salt i, og rør det sam-

men. 

Tilsæt derefter resten af ingredienser i blan-

dingen, og ælt det godt sammen. Hvedeme-

let tilsættes dog lidt af gangen, indtil dejen 

ikke længere klæber til fingrene.  

Lad dejen hæve i ca 45 min. med et klæde 

over. Sæt ska len et lunt sted. 

Ælt  al luften ud af dejen, og del den i to lige 

store klumper. 

Rul dejen til to brød, og placer dem pa  en 

bageplade, og lad dem hæve i ca. 30 min. 

Rids brødene, og pensl dem evt. med lidt 

mælk. 

Brødene bages ved 210-220 grader i ca. 30 

min.  

 

Herefter er det bare om at nyde den dejlig 

varme græskarsuppe med det lækre hjem-

mebagte brød! Helt perfekt til en kold efter-

a rsdag, hvor man mest af alt bare har lyst til 

at smække en film pa , smide fødderne op i 

sofaen, og varme sig pa  en helt fantastisk 

eftera rssuppe! Velbekomme!  

    Louise P-20 

 

 

NybroTidendes madklumme: 

Mad efter årstiden 
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Hvad sker der lige på Stadsbiblioteket? 

James Bond Night 

26. okt. ,19:00—Stadsbiblioteket – Bibliotekssalen 

Lyngbys bibliotek ruller den røde løber ud til en vaskeægte James Bond Night i forbindelse med, at den nye 

James Bond film 'Spectre', fa r premiere d. 6. november. Tilbring en aften i selskab med agent 007 og filmkri-

tiker Jacob Wendt Jensen, der underholder med Bond anekdoter, og viser sjældne og kendte filmklip. Billet-

ter koster 30 kr. stykket, og kan købes fra d. 5. oktober. 

 

Tøjbytteaften 

28. oktober 2015, 19:00, Gratis—Stadsbiblioteket – Bibliotekssalen 

Trænger du til at forny din garderobe, og vil du gerne af med noget af alt det tøj, du aldrig ga r med mere? 

Sa  kom til tøjbytteaften, hvor du ogsa  kan fa  gode ra d til din tøjsil af Magasin Lyngbys personligere shop-

pere, og fa  kreative ideer med hjem fra Panduro Hobby.  Har  du ikke mulighed for at deltage pa  dagen, 

kan du ogsa  indlevere tøj, sko og tasker i pæn stand pa  Stadsbiblioteket fra d. 19. til d. 27. okt.  

              

  Louise P-20 

Kend din by ”Lyngby”    

Er Lyngbyvasen virkelig fra Lyngby? 

Ja, Lyngbyvasen er fra Danmark—Lyngby Porcelænsfabrik. Porcelænsfabrikken a bnede i 

1936 i Kgs. Lyngby, og fremstillede porcelænsstel, vaser og anden brugskunst. Dog lukke-

de fabrikken i 1969.   

I 2012 genopstod Porcelænsfabrikken Danmark - Lyngby Porcelæn, som igen laver design 

og brugskunst. Et lille fun fact er, at bliver du gift pa  Lyngby Ra dhus, vil du som gave mod-

tage en Lyngbyvase. Lyngbyvasen blev designet i 1936.     EmS22 

Lyngby Turistfart 

Historien om Lyngby Turistfart ga r gennem 3 generationer. Selskabet startede i 1947, da vogn-

mand Rich Andersen ser forretningsmuligheder i form af busdrift, fordi krigen er slut, og mener, 

at danskerne vil ud og rejse. I 1947 køber han en brugt 25 personers Ford V8 bus, og fra 1949 er 

Lyngby Turistfart startet.  

I 1950-1959 havde e n af busserne et skab til afkøling af drikke, hvilket var stor luksus. Der gives 

i denne periode tilladelse til at ma tte køre i de allierede besættelsesstyrkers zoner i Tyskland, 

hvilket gør, at der bliver en kæmpe interesse for at køre over grænsen. Leje af en 30 personers 

bus i den givende periode var, for en halv dag, 60 kr. I 1961 ga r firmaets hidtil længste tur til 

Nordafrika.  Lyngby Turistfart vokser støt, og ser sig nu om efter mere plads. I 60’erne monteres 

kalderadioer i alle busser. Firmaet flytter i 1971 til Chr. X´s Alle, hvor der er plads til et moderne 

værksted. I 80’erne kommer den første dobbeltdækkerbus med aircondition, og  turister køres 

til og fra nationale attraktioner. Vognparken er nu oppe pa  23 busser. Der køres a rligt 1,5 mio. 

km, og omsætningen runder de 20 mio. kr. 

Carsten Andersen, som er 3. generation af familien, er startet i firmaet og bliver driftsleder i 

1989.  Lyngby Turistfart har i dag mange samarbejdspartnere, og kører nationalt men ogsa  i re-

sten af Europa.  Carsten Andersen bliver eneejer i 1998.  

Et fun fact er, at Lyngby Turistfart i 1995 modtog erhvervsprisen som en anerkendelse, for at 

være en forbilledlig virksomhed i god fremdrift med tilfredse kunder og loyale medarbejdere.  
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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 

Na r jeg ser pa  min vennekreds, sa  er det 

tydeligt at vi alle bliver ældre… 18-

a rsfesterne er efterha nden skiftet ud med 

25 a r og kanel. Sørgeligt, ikke sandt?  

Jeg ma  imidlertid sande, at vi ikke alle opfø-

rer os som halvgamle, selvkontrollerede og 

voksne mennesker. Et bevis pa  dette er 

blandt andet tydeligt na r man ser pa  hvilke 

biograffilm, der hitter blandt mange unge. Jo 

jo, film som Jurassic Park har da lokket 

mange i biografen, men umiddelbart ville 

jeg nok gætte pa , at endnu flere i min venne-

kreds sværger til at se hver eneste Pixar-

film, der udgives. Hvordan kan dette være? 

Det er jo børnefilm, er det ikke? 

Pa  mit studiejob har jeg mange kolleger 

med sma  børn, og de har naturligvis ogsa  

alle været i biografen, for at se ”Inside 

Out”—eller pa  dansk, ”Inderst inde”. Som 

den ene kollega sagde over middagsbordet: 

”Det er jo super børnefilm, men de har bare 

sa  meget mere dybde, som man faktisk først 

fa r med, na r man er blevet lidt ældre” - og 

det er jo rigtigt! Skaberne bag ba de Disney– 

og Pixarfilm ligger ofte langt mere tanke bag 

figurerne og deres handlinger, end blot 

hvad der behøves, for at skabe en børnefilm. 

Og det fanger tydeligvis det lidt ældre publi-

kum. 

Inside Out er i min optik en fantastisk film, 

og fx en langt bedre film end den nye Mini-

ons film, der mest af alt var masser af gode 

klip, men en da rlig film. Inside Out har en 

historie, den gerne vil fortælle, og selvom 

følelserne er forsimplet, sa  afspejler filmen 

meget godt, hvordan de forskellige følelser 

spiller ind, og alle er vigtige. Det er utrolig 

sjovt at se, hvordan Pixar har forsøgt at om-

danne alle de ting der sker i hjernen, til ting 

der kan vises i en tegnefilm. Filmen forma r 

samtidig at skabe en rigtig god balance mel-

lem handlingerne i ”virkeligheden” og det 

der sker inde i især pigens hoved. 

Som filmen pa  sigt afslører, sa  er der brug 

for alle følelser for at kapere de ting vi ople-

ver, og det er ikke nødvendigvis smart eller 

nødvendigt, altid at være hverken glad eller 

positiv. En vigtig pointe til os alle! 

Som en sidste spoiler, sa  ligger filmen op til 

en 2’er. Jeg melder mig allerede nu som fan! 

              #Jakob, S6 

Inside Out - Inderst inde 

SPROGHJÔRNET 
German Gramma 

Akkusativ 

Durch = gennem  
Für = til 
Gegen = (i)mod 
Ohne = uden 
Wider = imod 
Um = omkring 
- kannst du nicht dein akkusativ, dann bist du wi-
rklich dum! 
Genstandsled (akkusativobjekt) sta r ALTID i akku-
saativ. Ex: Ich kaufe Blumen fu r die Dame. Ich gehe 
durch den Wald 
 

Dativ 
Aus = ud (af) 
Bei = ved 
Mit = med 
Von = af, fra 
Nach = til 
Seit = siden 
Zu = til 
- kennst du nicht dein dativ, dann bist du eine Kuh!  
Hensynsled (dativobjekt) sta r ALTID i dativ. Ex. Sie 
schickte der Firma einen Brief.nIch gehe aus der 
Bank.  


