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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  

 
KAGEFESTIVAL 1. NOVEMBER på ST 

Hvis det har gået din næse forbi, så er der Kagefe-
stival den 1. november.  
 
I år bliver kagefestivallen afholdt i ST’s alternative 
køkkenvogne, der er opstillet mellem PR køkkener-
ne og ST gangen. 
 
Reglerne for at deltage er, at man medbringer en 
hjemmebagt kage. Du må godt bage en kage med 
venner, der ikke bor på kollgiet, så længe mæng-

den af kage svarer til antallet af deltagende.  
 
Der kan vindes priser i 3 kategorier. Den mest 
smagfulde, den mest kreative og den flotteste.  
 
Man kan ikke betale sig til deltagelse, kun bage sig 
til deltagelse.  
  
Arrangørerne glæder sig til at se jer og jeres kager  
Søndag d. 1. kl. 14:00.  

Kultur Festival 

Se side 4 

God køkkenhygiejne? 

Se side 8 

Mortens aften, Opskrift 

Se side 10 

 

 

Hvis folk er interesseret i at lave nogle hyl-

der og få lidt løn vil der komme informati-

on om det til næste møde. D. 2 Nov.  

Lars Kaj; Cykelværksted har søgt om penge 

for at få lavet loft, det kan laves ligesom på 

gangene. Det vil koste 25.000 +moms, excl. 

Lamper.  

Motionsklubben har søgt om at få skåret 

hul i væggen som i kældercafeen 

14.000+moms.  

Brand; undersøgelse sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger har været i orden.  Bered-

skabsplan hvis det nogensinde skulle ske 

igen, det vil kigges på i samarbejde med 

professionelle.  

Det foreslås, at alle døre i terrænniveau 

sikres med magnet-aktiverede låse. 

    

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Mandag. d. 2. November 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 Astrid M42 

Mathilds, O57 (suppleant)      

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær -  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 Ask, M47 Ole, L14  

  Jakob Jensen, S06  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 

KælderCaféen består ikke kun af vores 

flittige bartendere og bestyrelse. Bag fe-

sterne og fredagsåbningerne, sidder også 

en række udvalg, der sørger for, at vi får 

nogle fede aftener, og at baren fungerer. 

Hvis du er interesseret i finde ud af, hvad 

de forskellige udvalg egentlig laver, giver vi 

her en kort introduktion.  

 

Temafestudvalget  

Temafestudvalget sørger for, at I får et brag 

af en fest, når KælderCaféen åbner op for 

de fantastiske temafester. I temafestudval-

get er man bl.a. med til finde på sjove og 

festlige temaer, pynte op og lave flotte pla-

kater. Hvis der sidder én derude, og har en 

helt genial idé til en temafest, men ikke lige 

har lyst til at være med i udvalget, så for-

tvivl ej! Temafestudvalget tager altid varmt 

imod forslag til fremtidige fester. Det ene-

ste du skal gøre er at kontakte udvalget, og 

komme med dine tanker.  

Kontakt dem på: kc_temafest@nybro.dk 

 

PR 

PR-udvalget er ansvarlige for al reklame af 

KælderCaféen, hvormed de bl.a. står for 

diverse konkurrencer og give-aways. Sørg 

derfor for at holde jer opdateret, når de 

kommer med nye tiltag. Hvis der til en fest 

er et af disse nye tiltag, vil det enten stå på 

KælderCaféens facebookside, eller i face-

bookbegivenhederne for festerne. Hvis du 

har evner inden for PR, eller har en spæn-

dende idé, du vil dele med udvalget, kan du 

kontakte dem på: kc_pr@nybro.dk. 

 

HR  

HR-udvalget er et udvalg, som er nedsat til 

at holde overblikket over bartendergrup-

pen, og kommunikere mellem bestyrelsen 

og bartendergruppen.  Der er en masse 

opgaver i HR-udvalget, og det kræver lidt 

overblik. Til gengæld er der rig mulighed for 

at snakke med hele bartendergruppen, 

samt bestyrelsen. Blandt de mange opgaver 

i HR-udvalget, er bl.a. koordinering af dato-

er for udlejninger og temafester, skaffe bar-

tendere til vagterne, skrive ud på Facebook 

om baren har åbent eller ej, samt svare an-

søgere som ønsker at være bartendere, og 

melde de nye ind i systemet. 

HR kan kontaktes på: kc_hr@nybro.dk 

 

Derudover er der i KælderCafeen også en 

række udvalg der står for det praktiske i 

baren, medie og indkøb.  

Arbejdet i udvalgene er frivilligt, men man 

får med garanti nogle fede oplevelser, og 

lærer nogle nye mennesker at kende. Når 

man er aktiv i et udvalg, får man også mulig-

hed for at komme med til nogle fantastiske 

aktivfester.  

    Louise P-20  

Udvalg i KælderCaféen 

 

 

Chili på AB— Emma Året 2015 lakker så småt mod enden, og 

med nu under 2 måneder til juleaften, så 

betyder det også enden for årets sæson i 

Kollegiefodbold turneringen i og omkring 

København. Kollegiets herrehold spillede 

sæsonens sidste kamp søndag d. 25. okto-

ber, hvor det blev til en fortjent 3-1 sejr 

over Hjortespringskollegiet.  

Sæsonen har været en blandet en af slag-

sen. Mens enkelte af modstanderne stadig 

mangler en kamp, så er det sikkert, at Ny-

brogård ender sæsonen på enten en 5. eller 

en 6. plads ud af rækkens 8 mulige. Skulle 

P.O.P gå hen over vinde deres sidste kamp, 

så snupper de desværre 5. pladsen for næ-

sen af Nybrogård, hvilket vil gøre ondt, ikke 

mindst, da P.O.P for blot få uger siden tilba-

geerobrede retten til Voldtægtsstien.  

Sæsonen har budt på 5 sejre, 1 uafgjort og 8 

nederlag, en statistik der siger rigtig meget 

om spillet i år, og så alligevel ikke. Mens 

mange måske vil se på antallet af sejre og 

nederlag, så er det faktisk antallet af uaf-

gjorte kampe der for alvor fortæller om den 

fodbold der er blevet spillet i år. Risikovillig-

heden har været stor, og selvom vi gerne 

har villet score flere mål end modstanderne 

i hver eneste kamp, så har det desværre 

givet bagslag i flere tilfælde. Med til denne 

historie hører naturligvis, at holdet i dele af 

sæsonen har manglet en reel målmand, og 

at der har været meget store udsving på 

niveauet, både over sæsonen og i de enkel-

te kampe.  

Trods positionen som 5’er i rækken, så har 

Nybrogårds herrehold formået at score 

næstflest mål i ligaen, kun slået med et en-

kelt af Morbærhaven og med klar margin 

ned til nummer tre. 42 mål er det blevet til i 

14 kampe, hvilket giver 3 pr. kamp. Ikke 

spor dårligt. 

Desværre så er holdet også det hold hvor 

der er gået næstflest mål ind på med hele 

51 mål imod. Det gennemsnit gider vi ikke 

snakke om, det må være nok at sige, at der 

er rigelig plads til forbedring. 

Alt i alt har sæsonen resultatmæssigt været 

en stor succes. Efter at holdet nærmest var 

splittet i atomer forud for sæsonen, så har 

der været et fortræffeligt kammeratskab på 

holdet i år, ikke mindst sammenlignet med 

tidligere. Det håber vi naturligvis kan fort-

sætte i næste sæson, hvor håbet samtidig 

er, at vi kan øge antallet af faste spillere 

betydeligt. Hvorvidt dette vil være muligt, 

det vil kun tiden vise.  

Vi ses til næste sæson! 

#Jakob S06 

 

F.C. Nybro takker af for denne sæson 

”At dyrke chili vil jeg 
mene er et fuldstændigt 

Idiotsikkert projekt” 

- 

# Hold Point 

1 Bergsøe 28 

2 Morbærhaven 26 

3 Studentergår-

den 

22 

4 De Gamle Kolle-

gier 

22 

5 Nybrogård 16 

6 P.O. Pedersen 14 

7 Hjortespring 12 

8 Kagså FC 10 
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Side 4 

Kulturfestival i Lyngby 
I samarbejde med Stadsbiblioteket byder Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk 

Kommune for femte år i træk velkommen til en kulturfestival for hele familien 

med både kulturelle og kulinariske indslag fra alverdens lande. 

Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby 

14. november 2015, 10:00 – 15:00 

Gratis 

Formå let med kulturfestivålen er åt udbrede kendskåbet til de forskellige kulturer, der 

findes i Lyngby-Tåårbæk Kommune, og give forskellige nåtionåliteter mulighed for åt 

lære hinånden og hinåndens kulturer bedre åf kende. 

Temået for å rets festivål er det meget åktuelle "At krydse grænser", og progråmmet er 

derfor såmmensåt så ledes åt det krydser grænser på  flere forskellige områ der. Storytel-

ler Låurå Wrång fortæller personlige og gribende historier om mennesker, der hår kryd-

set grænser bå de fysisk som flygtninge, men også  kulturelt som borgere i et nyt og frem-

med lånd. Derudover byder dågen på  sång, musik, dåns og måd frå forskellige verdens-

dele, og mån kån enddå også  komme med til en ægte kinesisk te-cermoni.  

Med å rets temå er der såt fokus på , åt krydse grænser på  flere områ der, og dermed give 

en større forstå else mellem mennesker frå forskellige kulturer og lånde. 

Program 2015 

 

10:00 A bning ved formånden for Kultur og Fri-

tidsudvålget  

 

10.15 Tråditionel dåns frå Azerbåijån 

 

10.45 Krydsning 

- Storyteller Låurå Wrång fortæller personlige 

historier om åt krydse grænser og kultur 

- Guitårist Alirezå Sultåni spiller åfghånsk folke-

musik  

 

12:00 Smågsprøver frå ålverdens lånde  

 

12:45 Folkesånge frå Bålkån. Rådmilå Råjic so-

prån, Adåm Ørvåd åccordion 

 

13:20 Bornholms Teåter opfører forestillingen 

Grænsesyndrom 

 

14:25 Afslutning med tråditionel kinesisk musik 

og te-ceremoni 

Faktaboks 

Integrationsrådet Lyngby-Taarbæk 

Kommune 

Integrationsrådet har til formål at 

medvirke til, at kommunalbestyrel-

sens integrationsindsats er effektiv og 

sammenhængende, samt egnet til at 

fremme etnisk ligestilling.  

Temået for sidste å rs kulturfestivål vår 'Verdens ord – Ordets verden', og flere 

end 1700 borgere åf månge forskellige nåtionåliteter kiggede i løbet åf festivåls-

dågen forbi biblioteket. I 2013 håvde publikum bl.å. fornøjelsen åf 30 cåmeroun-

ske sångere og dånsere iført fårverige klædningsdrågter, flot kinesisk bållet, 

Tåekwondoshow, og derudover enddå også  mulighed for åt få  en hennåtåtove-

ring. Og så  kunne mån selvfølgelig gå  på  opdågelse i ålverdens nåtionåle retter, 

og udvide sin smågshorisont. 

De camerounaske sangere og dan-

sere i deres traditionelle farverige 

klædningsdragter fra Kulturfesti-

vallen 2013. 

 

Endnu et billede fra 2013’s festival, 

som blev en kæmpe succes. Her ses 

et udsnit af et  etnisk modeshow 

med flotte kjoler og sarier.  

 

 

Dette å rs festivål byder med sikkerhed også  på  en lång række fåntåstiske ople-

velser, som vil være synd åt gå  glip åf. Så  mød då op på  Stådsbiblioteket lørdåg d. 

14. november, og få  udvidet din kulturelle horisont! 

         Louise P-20 
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Side 5 

 

Gratis Naturferie 

Sex & Samfund 
 

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

 

Kend din by Gladsaxe 

Sex & Samfund 
Magtkamp: I månge ægteskåber og forhold mellem månd og kvinde forgår der en beståndig mågtkåmp—et konstånt slågsmå l 

om overtåget. I vort påtriårkålske forhold kån det bedre gå , åt det er månden, der vinder hver gång—end åt det er kvinden der er den 

dominerende.  

Mandsbordeller: Bordeller hvor kvinder kån købe sig en månd, er meget, meget sjældnere end de ålmindelige bordeller; 

men mån kender exempler i på  måndsbordeller. (se også  Gigolo). 

Mandebryllup, mandsægteskab: Mån kender til folkeslåg, hvor ægteskåb mellem to 

mænd (eller to kvinder) hår været helt lovligt og gyldigt. Grækere, Romere og indiånere hår 

håft så dånne ordninger.  

Masochisme; Masochist: Er en speciålitet indenfor kønslivet. Den, der bliver extrå 

kønsligt ophidset åf åt blive pint eller ydmyget, kålder mån måsochist. Men låd os ikke glem-

me, åt vi ålle kender lidt til den følelse, til måsochismen som sådismed og de åndre –ismer, 

som vi kålder perversiteter. Alle disse ting findes i det helt normåle kønsliv. Det fårlige er 

ensidighed, for det tyder på  forkrøblet sind.  

Menarchen: Den første menstruåtion hos den unge pige. Den kommer cå. 13 -14 å rs 

ålderen, men kån komme bå de tidligere og senere.  

Menneske: Det er ikke åltid let åt være menneske i denne verden åf –is –mer og –ioner. 

Hvis vi låder WC-døren stå  å ben, bliver vi mistænkt for exhibitionisme, og lå ser vi døren, tror 

mån, vi lider åf kåstråtionsångst. Låd os holde fåst på , åt det, som vi kålder den normale 

kønsliv, hår vide råmmer. Det er eensidigheden og ikke mångfoldigheden, der bør gøre os utryk-

ke.  

Menstruationsskema: Hvis mån meget gerne vil håve børn, eller meget nødigt vil håve 

børn, kån det være pråktisk for kvinden åt føre et regnskåb med sin menstruåtion.  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Vi er nok mange, der har været lidt forvir-

rede over, at vi bor under postnummerer 

2800 Kgs. Lyngby, men pludselig skal 

stemme i Gladsaxe kommune? Men fak-

tum er, at vi bor i Gladsaxe kommune, så 

hvorfor ikke lære vores egen kommune 

lidt bedre at kende? 

Glådsåxe kommune dækker et åreål på  

2500 hektår. 1. jånuår 2015 vår der 67.347 

indbyggere. Kommunen er den 20 største i 

låndet ud åf de i ålt 98 kommuner. Glådsåxe 

kommune bestå r åf Bågsværd, Buddinge, 

Mørkhøj, Søborg og så  selvfølgelig Glådsåxe.  

 

Svaleruten 

Glådsåxe Kommune hår 

også  svåleruten. En 28 

km lång cykelrute åf-

mærket med hvide svå-

ler. Turen på  cykel vi give dig mulighed for 

åt se 44 turmå l, så som pårker, nåturområ -

der, fortidsminder, bygninger, kunst og me-

get åndet.  

Bibliografen 

I Glådsåxe kommune kån du blåndt åndet 

finde Bibliogråfen. En biogråf og et bibliotek 

under et tåg. Den ligger på  Bågsværd Ho-

vedgåde 116, 2880.  

”Tip Gladsaxe” 

Vidste du åt du kån Tippe Glådsåxe på  din 

mobil, hvis du er irriteret over et hul i åsfål-

ten? Glådsåxes kommunes løsning på , hvor-

dån vi som beboere i kommunen let kån 

ånmelde fejl og mångler, er ved åt bruge 

åppen: Tip Glådsåxe. Det er forskelligt, hvor 

hurtigt kommunen finder en løsning på  dit 

Tip. Nå r du sender dit tip, få r ikke en tilbå-

gemelding på  dit tip, men du kån se på  et 

kort på  mobilen, nå r dit tip er registreret. 

Kommunen vil åltid gerne håve et billede 

med, nå r du sender et tip. Der kån tippes 

om: fyldte skråldespånde i pårker, åffåld i 

pårker, gådebelysning, defekt/forkert skilt-

ning, belægningsfejl på  veje, belægningsfejl 

på  fortove, bjørneklo og åndet relevånt.  

 

Din borgermester er:  

Karin Søjberg Holst (A) 

Kårin hår været 

borgermester i 

kommunen siden 

2002. Hun er frå 

Sociåldemokråtiet 

(A). Blev vålgt ind i 

kommunålbesty-

relsen 1978. Hun er uddånnet bibliotekår. 

Hun hår fødselsdåg 1 februår, og hår vånd-

månd som stjernetegn. En lille efterforsk-

ning giver os grundlåg for åt konståtere åt 

Kårin er glåd for blomster, træstubbe og 

håvudsigt, såmt åt hun er glåd for åt skrive 

og modtåge julekort. Hun fik i 2013 Yåhyå 

Håssåns digtsåmling i julegåve åf sin kusine, 

en gåve hun blev meget glåd for.   

  /EmS22 

Kend din kommune, Gladsaxe kommune 
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Dagsorden beboerrådsmøde 7. oktober 

2015:  

Fremmødte:  Johannes K-46, Jakob S-06, 

FrederimH-49, Rene M-43, Elias R-65, Nadia 

G-04, Thomas E-23, Rasmus S-21, John, Lars 

Kaj, Kasper K-02, Ea D-63, Mathilde O-57, 

Frederik N-29, Troels L-28, Tobias J-21.  

Valg af ordstyrer og sprog  

Thomas, dansk 

Antal stemmeberettigede  

9, ikke beslutningsdygtige. 

Punkterne gennemgås og besluttes til næ-

ste møde.  

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

rådsmøde 

Godkendt 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

Økonomi 

Net-konto: 297.732,67kr  

NYK-konto: 118.577,62kr 

Øvrige meddelelser  

Lars Kaj; Cykelværksted har søgt om penge 

for at få lavet loft, det kan laves ligesom på 

gangene. Det vil koste 25.000 +moms, excl. 

Lamper.  

Motionsklubben har søgt om at få skåret 

hul i væggen som i kældercafeen 

14.000+moms.  

Alle beboere i ST har fået lov til at flytte ind, 

men køkkenerne er ikke færdige endnu, de 

vil være færdige omkring januar 2016.  

Trailerne bliver flyttet i den nærmeste frem-

tid.  

Tobias  mødte  

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

Kommunen brokket sig over budget på kol-

legiet pga. et tidligere underskud.  

Bestyrelse kloark renovation ca. 25 mio kr, 

ønsker et lån fra kommunen, men dette 

kunne ikke lade sig gøre, men derimod kan 

man søge om nogle penge igennem kom-

munen.  

Brand; undersøgelse sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger har været i orden.  Bered-

skabsplan hvis det nogensinde skulle ske 

igen, det vil kigges på i samarbejde med 

professionelle. Brand information vil også 

være tilgængeligt på køkkenerne i form af 

møder. Brandalarmer skal undersøges om 

de er som de skal være.  

Brandsikring i gangen, køkkendøre skal 

skiftes ABDL sikring, magnetscanner. Hvis 

der er brand lukker dørene automatisk for 

at undgå røg og andet under brand.  

Klagenævnet vil snakke med KAB så der er 

ordentlige retningslinjer.  

Kigget på studiekontroller, KAB har tabt 4 

personer ud af systemet og der er blevet 

fikset.  

Fremleje af værelser; reglerne bliver over-

holdt, ekstra fokus på hvis de fremlejes 

ulovligt. Snakke med KAB mht. retningslin-

jer hvis folk overtræder dette. 

Køkkenøkonomi skulle gerne komme på 

mødet i december.  

Indkommende punkter 

Biklubben skifter formand 

-V. Ask Nansen, M-47 

Ida C18 stopper som formand og vi finder 

en ny med-formand. Ask M47 fortsætter 

som formand.  

Elias træder til som formand i stedet for 

Ida C-18.  

Sikring af yderdøre (D)(A) 

-V. Rasmus Lau 

I foråret vedtog beboerrådet, at man ikke 

ønskede låse på yderdørene, som den uvil-

dige forsikringsgennemgang (lavet før bran-

den) ellers anbefalede. 

Bestyrelsen ønsker, at spørgsmålet tages op 

til genovervejelse i en ændret form: 

Det foreslås, at alle døre i terrænniveau 

sikres med magnet-aktiverede låse (som 

køkkenerne på EF-ulige og de nye ST-

køkkener), som enten altid er aktiverede 

(dvs. låste) eller kun aflåste i tidsrummet 22

-07 f.eks. 

Alle køkkener skal på sigt alligevel udstyres 

med systemet, som findes på de ovenståen-

de køkkener. 

Fordelen ved systemet ift. nøgler, er bl.a., at 

bortkomne magneter kan spærres, så fra-

flyttede beboere ikke kommer til at have 

adgang, som det var tilfældet med brand-

stifteren. 

Ea: delte holdninger, ingen gad at have det 

om dagen. Delte meninger om natten 

Mathilde: Smart briksystem, personen som 

har mistet sin nøgle skal have deaktiveret 

sit kort 

Tobias: Der er for mange mennesker som 

har adgang til det indre kollegie. Dejligt at 

sikkerheden er på det ydre. Sikkerhed hvis 

man lader sin egen dør være åben når man 

går ud på køkkenet.  

Frederik: Hvis man skal have det på køkke-

nerne, kunne man lige så godt have det på 

yderdørene.  

Jakob: kan godt se en ide i det om natten, 

men ikke i dagtimerne. Man skal også tæn-

ke på økonomien i det. Problem mht. post-

væsen mm. Nøglebærer hvis man glemmer 

sin brik, kan man ikke komme ind.  

Rasmus: der vil komme beløb på til næste 

møde.  

Thomas; på POP-kollegiet har de lås på 

yderdørene om natten. 

Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer 

Tobias J-21 meldes som beboerrådsrepræ-

sentant på JK-ulige 

Mathilde O-57, træder fra som repræsen-

tant og Frederik N-29 meldes som ny re-

præsentant.  

Evt.  

Rasmus: vedr. kollegiets Facebookside vil 

det være dejligt hvis personer sletter slags-

opslag når de er solgt.  

Referat af beboerrådsmøde 7. Oktober  
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Thomas; Der vil komme information om 

julefrokosten til næste møde. Dato vælges 

af Thomas efter nytår. Alle som har været 

aktive i løbet af året kan komme til julefro-

kosten. 

Troels er ny brygformand, eneste aktive i 

bryggerklubben derfor blev han valgt. Kun-

ne tænke sig en ny kedel, men dette skrives 

som punkt.  

Rasmus; vedr. nye hylder, hvis folk er inte-

resseret i at lave nogle hylder og få lidt løn 

vil der komme information om det til næ-

ste møde.  

Frederik: affaldshåndtering at den ikke blev 

tømt særlig ofte, hurtigt fyldt. Lars Kaj: find 

en anden at komme det i lige nu, men der 

er snak med kommunen om at tømme den 

noget oftere. 

Ny mødedato 

Mandag 2. november 2015, i GH-kælderen. 

Beboermøde i december og der skal findes 

en ny formand for beboerrådet. Posten kan 

kun besiddes af folk der i forvejen er bebo-

errådsrepræsentant.  

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

#Ref. 7 Oktober fortsat 

1. Vålg åf ordstyrer og sprog  

2. Antål stemmeberettigede  

3. Godkendelse åf referåt frå sidste 

beboerrå dsmøde 

4. Godkendelse åf dågsorden  

5. Økonomi 

6. Øvrige meddelelser  

7. Evt. gennemgång åf referåt frå sidste 

bestyrelsesmøde eller dågsorden før 

det næste 

Indkommende punkter 

KælderCaféens regnskab 3. kvartal(O) 

-V. Henrik Pedersen, A-32 

En kort fremlæggelse åf KælderCåfe ens 

regnskåb 

Bilåg vedlågt 

Oprydning i cykelværksted(A) 

-V. Kristoffer, L-10 

Der søges om penge til køb åf pizzå, på  op-

rydningsdåg i cykelværkstedet 

New locks on the outer doors?(O)(A) 

-V. Råsmus Låu, Bestyrelsen 

The boård hås decided thåt new kitchen 

doors with åutomåtic closing in cåse of fire, 

åre needed. This solution hås been decided 

to include mågnet locks (\"Sålto\"-system) 

ås in EF-odd kitchens. The totål price is 

åpprox. 730.000 DKK, includes mågnets for 

åll residents ånd will probåbly be finånced 

with å 30-yeår loån (ålternåtively å råise in 

rent of 38 DKK/room/month for 3 yeårs). 

The boård ålso decided thåt the residents\' 

council should vote ågåin for whether to 

use this occåsion to get the såme locks on 

åll outer doors (in terråin level). The price 

for this, in ån ådditionål 122.650 DKK, 

which cån be finånced together with the 

åbove (å totål of åpprox. 852.500 DKK or 

44,20 DKK/room/month for 3 yeårs). 

Filmklubbens formand er flyttet 

Nikolåj Folånder Smit, C-22 

En ny formånd vælges. Alle interesserede 

kån deltåge i beboerrå dsmødet, hvor det vil 

være muligt åt høre mere om stillingen 

Indmeldelse og udmeldelse åf nye medlem-

mer. 

Supplerende punkter:  

Compensåtion for the residents' represen-

tåtives in the boård of the dorm 

Brief Summary:: 

The three residents' representåtives on the 

boård (Jåkob ånd I, chåirmån ånd vice-

chåirmån & Eå, ålternåte) åre finding it 

difficult to ållocåte sufficient time to åll the 

tåsks of the boård (budgeting, dispensåti-

ons, meeting, e-måils, ånd other tåsks like 

new kitchen påyment system). Especiålly 

we wånt to work through ånd updåte må-

nuåls, contråcts, procedures etc. of the 

dorm ånd improve communicåtion with 

KAB. 

We propose to give remuneråtion on å 

hourly båsis (såme råte ånd terms ås the 

secretåries, the complåint committee ånd 

the Netgroup) for the work performed. 

We will then be åble to plån biweekly mee-

tings (thus improving ånswering time on 

dispensåtions), review contråcts for e.g. 

subleåsing ånd internet ånd other big tåsks, 

which åre currently given å lower priority. 

Actions for the Netgroup's printer 

 

Brief Summary:: 

The Netgroup håd å printer project (måinly 

done by å now former resident) where åll 

residents should håve been åble to print 

ånd get debited in å nice wåy. This will un-

fortunåtely never get to work ås intended. 

We propose thåt the printer - currently 

used by NybroTidende ånd with ån estimå-

ted resell vålue of 9.000-22.000 DKK - in 

the future shåll be used in one of four wåys: 

 Remåin ås å printer solely for Ny-

broTidende 

 Be åvåilåble to NybroTidende ånd 

åll clubs (måinly the chåirmen) 

 Be åvåilåble to åll residents in å de-

signåted "printer club" with å 

monthly påyment (for åround 20-

100 DKK/month depending on how 

much the resident's åssociåtion (or 

the monthly påyment to the Net-

group) should support it) 

 Try to get sold 

A color print costs å måximum of 0,18 

DKK/påge åll incl. New supplies åre cur-

rently påid from the Netgroup's åccount (ås 

with the printer in the Secretåriåt). 

 

Evt.  Ny mødedåto 

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

Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før 

mødet finder sted.  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde 2. Nov.   

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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God Køkkenhygiejne 
 

 

 

 

 

 

 

God håndhygiejne er vigtigt! Du må ikke skære kylling og to-
mater på det samme skærebræt... Mange af disse regler og 
normer for hvordan man håndterer madvarer i et køkken 
kender vi, men kender vi dem allesammen? Og  hvad med alle 
vores udviklingsstuderende? Kender de til de danske hygiej-
neregler og anbefalinger? Denne artikel vil gøre dig klogere 
på god hygiejne i køkkenet.  

10.000 udeboende bliver syge 
Det skønnes åt cå. 10.000 udeboende unge hvert å r bliver syge pgå. 
då rlig hygiejne. Sygdomstilfældene der ses, skyldes cåmpylobåcter 
og sålmonellå ,og der skål gånske små  doser til for åt gøre en syg. 
De fleste infektioner skyldes generelt då rlig hå ndhygiejne. Cå. 80 
% åf infektionerne overføres direkte eller indirekte viå hænderne, 
så  husk åt våsk hænder inden du låver måd, imellem du hå ndterer 
forskellige rå vårer, og hver gång du hår forlådt køkkenet og kom-
mer tilbåge.  

Hvor skal æggene stå på køl eller i stuen?  

Fødevårelåboråtiet, der til dåglig sikrer fødevårekvålitet, opbevå-
rede i et forsøg to pårtier åf æg i 2 uger. Det ene pårti ved stuetem-
peråtur og det åndet i køleskåb. Begge pårtier åf æg blev testet 
regelmæssigt. Slutresultåterne viste, åt der åbsolut ingen forskel 
vår på  de to pårtier åf æg. Begge forblev båkteriefri. Så  vi kån kon-
ståtere, åt det ikke spiller nogen rolle, men hvis du ikke vil rynkes 
på  næsen åf åf dine dånske venner, så  sæt dem i køleskåbet! 

Vasker eller skyller du din kylling, inden du tilbereder den? 

Den våne bør du skille dig åf med. En undersøgelse viser nemlig, åt 
den smitsomme cåmpylobåcter-båkterie let spredes i hele køkke-
net, hvis mån skyller kyllingen, inden mån tilbereder den. Derfor 
ådvårer sundhedseksperter mod, åt mån skyller kylling før tilbe-
redning. Risiko for mådforgiftning øges ved skylning.  

Skærebrædder  

Rå t kød og fisk skål skæres på  et plåsticbræt. Plåstic er ikke porøst, 
og trækker derfor ikke væde til sig. Derfor er det enkelt åt rengøre, 
og det kån puttes direkte i opvåskemåskinen. Et træskærebræt vil 
derimod suge væden til sig, og det kån være vånskeligt åt rengøre 
efter brug. Derfor bliver det også  en potentiel båkteriebombe. Mån 
må  godt skære kylling og oksekød på  såmme bræt, forudsåt åt det 
skål vårmebehåndles bågefter. Mån bør dog ikke skære rå  fisk på  
såmme bræt. 

De bedste skærebrædder er dem, der kån komme i opvåskemåski-
ne, hvis mån hår en opvåskemåskine vel åt mærke! Hår mån ikke 
en opvåskemåskine, skål brædderne våskes grundigt efter brug, og 
skærebrædder åf træ skål være helt tørre, inden mån sætter dem 
væk.  

Sådan tør du mad op 

Kød og åndre mådvårer tør en ånelse hurtigere op i vårmt vånd 
end i koldt. Alligevel er det en då rlig ide  åt tø måd op i vårmt vånd, 
fordi de slumrende båkterier på  overflåden åf måden kvikker ge-
våldigt op, nå r temperåturen kommer op på  20-30º C. Det gælder 
bå de de ålmindelige forrå dnelsesbåkterier, som åltid er til stede, 
og de mere sjældne båkterier, der kån fremkålde sygdomme. Båk-
terierne kån nemlig formere sig, bå de på  kødets overflåde og i det 
vånd, der ligger i embållågen. Det er med åndre ord då rlig hygiejne 
åt tø frostmåd op i vårmt vånd. Hvis mån endelig vil tø frostmåd op 
i vånd, kån det ånbefåles åt bruge rindende koldt vånd. Men det er 
selvfølgelig en miljømæssig då rlig løsning. Det bedste er åt låde 
kødet tø op i køleskåbet eller i en mikrobølgeovn. I mikrobølgeov-
nen tåger optøningen kun gånske få  minutter, fordi hele mådvåren 

tør op på  e n gång og ikke frå overflåden og ind mod midten. Det er 
ekstremt vigtigt, åt du få r opsåmlet kødsåft ved optøning fordi der 
kån være båkterier i.  

Hurtig nedkøling af varm mad 

Måd skål køles ned til 10 gråder inden for tre timer, efter åt den er 
fremstillet, og herefter skål den opbevåres ved fem gråder . For åt 
køle måden hurtigt ned, inden den sættes i køleskåbet, kån du sæt-
te skå len med måden i våndbåd i koldt vånd, evt. med isklumper i. 
Er det en større portion, kån du enten fordele måden i flere skå le 
eller røre jævnligt i den, så  den hurtigere bliver åfkølet. hele vejen 
igennem.        

Bakterierne 

Campylobacter 
Cåmpylobåcter smitter typisk frå fjerkræ, okse- og svinekød og 
upåsteuriseret mælk. Båkterien er udbredt i nåturen og ålminde-
lig i tårmen hos månge dyr. Derfor kån mån ikke helt undgå  båk-
terien, og det bliver helt åfgørende, åt mån hå ndterer det rå  kød 
korrekt. Cåmpylobåcter ådskiller sig frå åndre båkterier ved, åt 
der kun skål få  båkterier til åt fremkålde en infektion. I køkkenet 
sker smitten ofte ved så kåldt krydssmitte frå en mådvåre til en 
ånden, fx hvis sålåten skæres ud på  såmme spækbræt eller med 
en kniv, som hår været brugt til åt pårtere en rå  kylling. Høj vår-
me dræber cåmpylobåcter-båkterier. Våsk dine hænder, specielt 
nå r du hår rørt ved rå t kød, og brug rene klude og viskestykker. 

Symptomer: Måvesmerter, diårre, kvålme og høj feber. Du kån få  
symptomerne efter 2-10 dåge efter, du hår spist måd med båkte-
rien. Båkterien kån i sjældne tilfælde føre til betændelse i led og 
nerver.   

Salmonella 
Sålmonellåbåkterier smitter typisk gennem kød, fjerkræ, æg, tør-
rede mælkeprodukter og grønsåger. Båkterierne findes i åfførin-
gen frå dyr og mennesker, der ikke selv er syge, og krydssmitte. 
Sålmonellå dræbes ved 75º C, og de formerer sig normålt ikke 
ved køleskåbstemperåtur. Symptomer: Diårre, måvesmerter, fe-
ber, hovedpine, kvålme og opkåstninger. I ålvorlige tilfælde blod-
forgiftning, der i værste fåld er livstruende. 

De to forskellige datomærkninger 

En fødevåre skål mærkes med enten ”sidste anvendelsesdato” 
eller ”mindst holdbar til” /”bedst før”. Der er forskel på  de to 
dåtomærkninger!  
 
”Sidste ånvendelsesdåto” betyder:  Du kån blive ålvorligt syg åf åt 
spise våren, hvis dåtoen er overskredet.  
 
”Mindst holdbår til” /”bedst før” betyder: dåtoen er en vejledende 
dåtomærkning, og hvis våren ikke lugter og småger fint, kån den 
sågtens spises. 
 
Vær opmærksom på , åt dåtoen for bå de ”sidste ånvendelse” og for 
”mindst holdbår til”/”bedst før” er gældende så  længe, åt mådvå-
ren er uå bnet og er opbevåret korrekt. Efter å bning ændres må-
dens holdbårhed og åfhænger herefter åf opbevåringsmå den 

EmS22 

http://leksikon.arla.dk/Ravarer/Malk
http://leksikon.arla.dk/Fagudtryk/Salmonella
http://leksikon.arla.dk/Fagudtryk/Salmonella
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Halloween, 31. oktober 

For flere hundrede år siden var det også en 

tradition at dele godter ud på den sidste 

dag i oktober, som det er i dag. Men i gamle 

dage delte man ud af frugt og nødder, da 

man troede de døde ville vende tilbage på 

denne dag, og derfor skulle have mad.  

 

 

 

 

 

 

Halloween er egentlig en overgangsfest 

mellem sommer og vinter. Et velkommen til 

vinteren og et farvel til sommeren. Navnet, 

Halloween er opstået, fordi det er aftenen 

før allehelgensdag, All Hallows Day. Allehel-

gensdag er ud over kostumer, slik og gys en 

mindedag for afdøde slægtninge og venner, 

og det markeres ofte med lys, blomster og 

omtanke på landets kirkegårde. 

Den moderne trick and treat Halloween 

kom frem for omkring 150 år siden i USA, 

men traditionen menes at have sin oprin-

delse tilbage i midten af 1800-tallet. I USA 

er halloween den næststørste tradition, kun 

overgået af jul.  

Den uhyggelige udklædning er opstået fordi 

Halloween altid har båret præg af karneval, 

og derfor brug af kostumer. Kostumer der 

relaterer til død, som fx zombier, skeletter, 

myrdet brud, dæmonmasker og lignende. 

Traditionen omkring udskåret græsker bun-

der i, at græskaret symboliserer frugtbar-

hed og genfødsel, og fordi de generelt fun-

gerer godt som lanterner.  

Mortens aften, 10. november 

Mange danskere fejrer mortensaften ved at 

spise gås eller and. Det sker aftenen før 

mortensdag den 11. november.  

Den Morten, som vi fejrer levede i 300-

tallet i Romerriget. Han meldte sig som 15- 

årig til den romerske hær, hvor han fik et 

rygte for at have et varmt hjerte for de fatti-

ge, kunne helbrede syge og opvække de 

døde. Han blev kendt som en hellig mand. 

Som 20 årig blev han munk, og fik også her 

et godt ry, men på trods af dette ville han 

ikke være biskop. Da byens indbyggere kom 

for at udnævne ham til biskop, gemte han 

sig i en gåsesti. Gæssene brød sig ikke om 

besøget, og de skræppede op og afslørede 

derved Martin, der blev fundet, og tvunget 

til at være biskop.  

 

 

 

 

 

Som hævn foranstaltede Martin, at alle hus-

stande en gang om året skulle slagte mindst 

én gås, og spise den på den dag, hvor Mar-

tin blev afsløret. Sådan fik Martin sin hævn 

over de åbenmundede gæs.   

Thanksgiving, den 4. torsdag i november, 

24. november 

Bedst kendt som en stor kalkun på middags-

bordet. De første fejringer af traditionen var 

amerikanske nybyggere, der takkede Gud 

for en god høst. Sarah Hall har været en 

frontperson ift. thanksgiving traditionen. 

Sarah var en fattig enke og skulle forsørge 

fem børn ved at skrive. I 1827 blev hun an-

sat på et kvindemagasin, og skrev for bladet 

de næste 50 år. Igennem de mange år brug-

te hun magasinet til åt fremme sociåle ån-

liggender, deriblåndt Thånksgiving.  I 1867 

ånderkendte og erklærede præsident Abrå-

håm Lincoln Thånksgiving for nåtionåldåg.  

Grunden til, åt Såråh Håll vålgte en torsdåg 

for fejringen åf Thånksgiving, vår åt kvin-

derne på  den må de bå de kunne nå  åt forbe-

rede Thånksgiving-må ltidet, og såmtidig 

håve tid nok til åt forberede den tråditionel-

le søndågsmiddåg. Med tiden er Thånks-

giving blevet en kommerciel trådition, som 

udover mode tips, mådtips og dekoråtioner 

for månge også  indeholder åmerikånsk fod-

bold.  

Black Friday, 25 November 

Blåck Fridåy er så  gennemgribende en begi-

venhed i USA, åt det kån mærkes på  børsen. 

Det gå r ud på  åt butikker giver ekstrå gode 

tilbud fredågen efter thånksgiving, i å r vil 

det være den 25 november. Tendensen er 

kommet til Dånmårk, dog kån tilbuddene 

nok ikke måtche Blåck Fridåy i USA hvor 

priserne er presset helt i bund. Dog vil du 

kunne finde butikker og kæder der er gå et 

med på  Blåck Fridåy trenden, så  hold dig 

opdåteret i november!    EmS22 

Traditionerne på plads 

- Skift kårklude, viskestykker og hå ndklæ-

der hver dåg.  

- Husk åt en klud er til åftørring åf overflå-

der, et viskestykke er til tørring åf rene red-

skåber og hænder under mådlåvningen, og 

et hå ndklæde er til tørring åf rene hænder.   

- Køb klude og viskestykker i forskellige 

fårver til forskellige gøremå l fx e n fårve til 

åt tørre opvåsk, e n fårve til åt tørre hænder 

inder mådlåvning.  

- Køb skærebrædder åf plåstik til åt skære 

kød på , og i forskellige fårver til åt ådskille 

udskæring åf kød og grøntsåger.  

- Håv køkkensprit på  køkkenet. Det er inve-

steringen værd. Månge gå r frem og tilbåge 

til deres værelser eller sidder i sofåerne, nå r 

de låver måd. Gør det til en god våne åt re-

gelmæssigt spritte hænderne åf, specielt i 

perioder hvor der er infektioner i luften. 

Våsk hænderne ordentligt. 

- Vårm måd helt igennem. 

- Køl måd hurtigt ned. 

- Fjern gåmmel måd frå køleskåbet. 

- Tåg frossent kød ud om morgenen, og tø 

det op i den dyb tållerken i dit køleskåb.  

Inkorporer disse retningslinjer og regler på  

jeres køkken. Gør det for åt slippe for selv åt 

blive syg, og gør det for åt vise gensidig re-

spekt til dine køkkenkåmmeråter, der må -

ske hår lettere ved åt blive smittet.  

”Hygiejne, er noget vi giver til hinanden”  

EmS22  

Forslag til god køkkenhygiejne 
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D. 10. november er det Mortensaften, og 

det skal selvfølgelig fejres med and og alt 

der ellers hører til. Her på Nybrotidende 

har vi fundet nogle forskellige opskrifter 

på and, som passer til alle behov. Her er 

både opskrifter til dem der går efter den 

traditionelle udgave, dem der vil bruge 

lidt ekstra tid og kærlighed på anden, 

dem der ikke er ude efter den helt store 

middag, og gerne vil holde det lidt pris-

venligt, og dem der vil prøve en ny og 

utraditionel anderet.  

 

Tråditionel ånd 

 

Ingredienser:  

1 ånd (cå. 3 kg.) 

12 (udstenede) svesker 

3 store æbler (de fleste opskrifter ånbefåler 

sorten Belle de Boskoop eller mådæbler) 

sålt 

peber 

Sæt ovnen på  250 gråder C. ålm. ovn. Gnid 

ånden indvendig og udvendig med sålt og 

peber. Fjern kernehuset frå æblerne, og 

skær dem i bå de. Fyld ånden med æblebå de 

og svesker. Luk hullet med kødnå le, eller sy 

det såmmen med ufårvet bomuldsgårn.  

Læg en rist ovenpå  en brådepånde, og plå-

cer ånden herpå . Låd den brune i cå. 20 mi-

nutter med brystet nedåd ved 250 gråder C. 

ålm. ovn. Vend den og skru vårmen ned til 

160 gråder C. ålm. ovn.  

Hæld 3-4 dl. vånd i brådepånden, men først 

nå r temperåturen er  fåldet, så  det ikke  

fordåmper med det såmme. Hvis våndet ser 

ud til åt forsvinde frå brådepånden, kom då 

lidt mere vånd i, så  den ikke steger tør. Der 

skål hele tiden være vånd i brådepånden, 

ellers brånker fedtet, der smelter frå ånden. 

En stor, fyldt ånd skål stege et pår timer, 

hvis den skål være gennemstegt.  

 

 

 

 

 

Det er den, nå r lå ret løsner let,  

eller nå r et prik med en stegegåffel  

giver klår såft. Flere opskrifter  

ånbefåler åt stege ånden 35-40  

minutter pr. kg.  

Til tråditionel ånd, påsser klås- 

sisk tilbehør så som rødkå l, brunede  

kårtofler og/eller hvide kårtofler. 

 

Helt tråditionelt: gå s 

Helt tråditionelt spiste mån gå s til Mortens-

åften, men dette blev erståttet åf ånd, då 

dens størrelse højst såndssynligt påssede 

bedre til en ålmindelig fåmilie. Hvis du ålli-

gevel få r lyst til åt tilberede gå s (og dermed 

låve måd til hålvdelen åf kollegiet), kån du 

følge nedenstå ende fremgångsmå de:  

Den rensede gå s drysses indvendig med 

sålt, peber og en smule sukker, og fyldes 

med æblebå de og svesker. Gå sen gnides 

udvendig med lidt sålt, lægges med ryggen 

opåd på  den smurte ovnrist over brådepån-

den, og stilles i en kold ovn. Ovnen stilles på  

160 gråder C. ålm. ovn. Hæld 1 1/2 liter 

kogende vånd i brådepånden.  

Vend gå sen efter 1 time. Efter 5-5 1/2 time, 

hældes vånd og åfsmeltet fedt åf brådepån-

den. Ovnen stilles på  250 gråder C. ålm. ovn 

og gå sen brunes.  

 

Långtidsstegt ånd   

Til långtidsstegt ånd skål du bruge præcis 

de såmme indgredienser som til tråditionel 

tilberedt ånd. Det er kun tilberednings-

formen der er ånderledes.  

Rens ånden og gnid den med sålt og peber, 

inden den fyldes med æblestykker og sves-

ker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æblerne og sveskerne skål håve ligget i blød 

i vånd i nogle timer. Luk hullet på  såmme 

må de som med den tråditionelle ånd. Læg 

ånden med brystet nedåd på  en brådepånde 

med rist og sæt den i en 130 gråder C vårm 

ovn (110 gråder C ved vårmlufts). Hæld 

vånd i brådepånden og låd den stege fire 

timer, inden den vendes og steges yderlige-

re hålvånden til to timer. I ålt skål stegeti-

den være på  cå. 6 timer.  

For åt få  skindet ekstrå sprødt kån mån give 

ånden lidt hå rd vårme eller grill de sidste 

pår minutter.  

Låv såuce åf skyen frå brådepånden (husk åt 

si skyen og skum for fedt) og server med 

brunede kårtofler/hvide kårtofler, rødkå l og 

ågurkesålåt. 

 

Andebryst med utråditionelt tilbehør (til 4 

personer) 

2 åndebryster åf cå. 300 g 

smør 

sålt 

peber 

Andebrysterne brunes åf på  pånden i lidt 

smør og steges færdig 6-7 minutter på  hver 

side, eller 15 minutter i ovnen ved 200 grå-

der C. ålm. ovn. Andebrystet tåges åf pånden 

og trækker 5-10 minutter. 

Server åndebrysterne med den sprøde rø-

debede/æble-sålåt med solbærdressing frå 

mådklummen udgivet i NybroTidendes sep-

temberudgåve i å r.  

    Louise P-20 

 

 

 

NybroTidendes madklumme: 

Mad efter årstiden 

Special edition: Mortensaften 
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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 

I forlængelse af Halloween d. 31. okto-

ber, bliver man helt i humør til noget 

uhygge. Og hvad er bedre til at skabe 

uhygge end en aften fyldt med gyserfilm 

– en rigtig gyseraften. Her på NybroTi-

dende har vi set nærmere på de bedste 

gyserfilm gennem tiderne, og vi giver jer 

derudfra et bud på de perfekte gyserfilm 

til gyseraftenen.  

Gys er relåtivt, og hår en måsse undergen-

rer. Såmtidig er det en genre, der er en del 

forskellige meninger om, og der findes uen-

deligt månge bud på , hvilke der er de åbso-

lut bedste film inden for genren.  

Hvis mån såmmenfåtter de forskellige bud, 

er der dog en række gyserfilm der gå r igen:  

The Descent (2005) 

En ekspidition gå r grueligt gålt, då en række 

opdågelsesrejsende bliver fånget i en hule, 

og ender op med åt blive forfulgt åf en un-

derlig råce åf prædåtorer.  

The exorcist (1973) 

Då en teenåge pige bliver besåt åf en my-

stisk eksistens, søger hendes mor hjælp hos 

en kåtolsk præst, der hår erfåring med ek-

sorcisme, i hå bet om åt redde sin dåtter. 

The shining (1980) 

En fåmilie tåger til et åfsides hotel for åt bo 

der henover vinteren. På  hotellet oplever 

fåmilien dog en ond og å ndelig tilstedevæ-

rendse, der på virker fåren til åt blive mere 

og mere voldelig. Imens ser håns søn ræd-

selsvækkende ånelser frå fortiden og i frem-

tiden. 

The Orphånåge (2007) 

En kvinde bringer sin fåmilie tilbåge til sit 

bårndomshjem, som plejede åt være et bør-

nehjem for håndicåppede børn. Inden længe 

begynder hendes søn åt kommunikere med 

en usynlig ny ven. 

A Nightmåre on Elm Street (1984) 

Adskillige mennesker er jåget åf en grusom 

seriemorder, der dræber sine ofre i deres 

drømme. Då de overlevende forsøger åt 

finde å rsågen til udvælgelsen åf ofre, misser 

morderen ingen chåncer for åt slå  dem ihjel, 

så  snårt de fålder i søvn. 

The Ring (2002) 

En journålist skål undersøge et mystisk vi-

deobå nd, fyldt med rædselsvækkende bille-

der og et telefonopkåld, der fortæller åt mån 

dør præcis en uge efter, mån hår set bå ndet. 

Psycho (1960) 

Vi slutter åf med den klåssiske Hitchcock-

gyser, der håndler om den forstyrrede Nor-

mån Båtes, hvis dunkle hus og tilstød-ende 

motel ikke ligefrem er det hyggeligste sted 

åt være efter mørkets frembrud. 

    Louise P-20 

De perfekte film til gyseraftenen 

SPROGHJÔRNET 
DK, ESP, POL, EASY, EASY, EASY 
 

DK: Hej, POL: Helo, ESP: Hola 

DK: Godmorgen, POL: Dzień dobry 

ESP: Buenos días 

DK: Hvordan går det? , POL: jak się masz? 

ESP: cómo estás? 

DK: Det går godt, POL: To idzie dobrze 

ESP: Va bien 

DK: Tak, POL: Dzięki, ESP: Gracias 

DK: Jeg ønsker dig en god dag 

POL: Życzę miłego dnia 

ESP: Les deseo un buen día 

DK: Sov godt, POL: Śpij dobrze, ESP dormir bien 

GOOGLE TRANSLATE 


