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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  

 
Lørdag d. 21 november kom vinteren officielt til Danmark, og med den tog den masser af sne. Sne-
en var så våd, at flere træer og grene måtte give efter for vægten! 

Det der med vinter er altid så svært. December 
betyder jul, og det er jo i vinteren. Når det er sagt, 
så er det dog sjældent sådan rigtig vinteragtigt, og 
oftest er temperaturerne faktisk væsentlig lavere 
når vi i det nye år rammer januar og februar.  
Med baggrund i dette, så har vi nok også været lidt 
for forvente med det ”varme” vejr vi har haft i no-
vember, og vinteren har derfor ikke rigtig virket til 
at stå for døren—i hvert fald ikke før lørdag d. 21. 
november! 

Sneen faldt både lørdag og søndag, og også 
meget lokalt. På kollegiet lå vi et eller andet 
sted i midten, da der var væsentlig værre for-
hold i Birkerød og i Roskilde, mens der centralt 
i København nærmest ikke var faldet sne. Sne-
en ligger nu kun tilbage i små dynger rundt om-
kring, men ødelæggelserne af den tunge sne ligger 
her endnu, ligesom også enkelte igloer og sne-
mænd stadig står tilbage. Mange tak til Ina Josef-
sen, der sendte et billede af sin snemand ind til os. 

Vigtige poster på  vålg! 

Se side 3 

Nytå r er lige om hjørnet! 

Se side 11 

Sjove fåcts om Står Wårs 

Se side 12 

 

 

Strammet økonomien en smule op, grundet 

manglende interesse med at holde fest i Kæl-

dercaféen. Færre mennesker når der er 

åbent.  

Manglende overvågning i Kældercaféen, der 

er forsvundet nogle penge i kassen, derfor vil 

der være fokus på at få sat det op.  

 

Låse på alle døre, såfremt det kan låses i et 

bestemt tidsrum, forudsætning af at man kan 

skille køkkenerne af: 

For: 11 Imod: 3 Blank: 1 

 

Bestyrelsesmedlemmer må ikke lønnes på 

deres arbejde.  

Hvis beboerrådet accepterer, kan bestyrelsen 

få mad eller lign. under arbejdet, dog ikke 

løn. 

 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

Onsdag. d. 2 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 

Ea, D63 (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 Nikolaj C22 

  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:      Jakob, K55   Service 

                      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:      Troels, L28   Camilla    

                  Netværkskontor Tlf.: 29 89 90 25  Klapstole 

NO-ulige:    Frederik N29 Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind Atle, S03 

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:       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 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:         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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Onsdåg den 2. december åfholdes der bå de 

beboer– og beboerrå dsmøde. Hvor det vån-

lige beboerrå dsmøde åfholdes 9 gånge om 

å ret, så  åfholdes beboermøderen kun 2 gån-

ge å rligt, og dette med et særligt formå l. Til 

beboermøderne hår ålle fremmødte stem-

meret. Beboermøderne bruges til åt  infor-

mere såmtlige beboere om regnskåber og 

budgetter for Nybrogå rd Kollegiet, herun-

der informåtion om huslejestigninger i 

fremtiden og lignende. Derudover bruges 

møderne også  til åt vælge de beboervålgte 

personer til topposterne på  kollegiet.  

På  det kommende møde den 2. december er 

der 3 rigtig vigtige emner på  dågsordenen. 

For det første vårsles der en huslejestigning 

frå mårts 2016. Denne er blot til info. De 

resterende 2 vigtige punkter omhåndler 

vålgene åf nye personer til posterne som 

henholdsvis beboerrå dsformånd og besty-

relsesrepræsentånt (såmt en suppleånt her-

til). For åt give et bedre indblik i, hvilke år-

bejdsopgåver der er forbundet med disse 

poster, då ser vi nærmere på  begge i åfsnit-

tene nedenfor. 

Beboerrådsformand 

Beboerrå det udgøres åf repræsentånter for 

de forskellige gånge på  kollegiet. Såmmen 

hår rå det en lång række beføjelser, her-

iblåndt kontrollen over, hvordån de fælles 

penge på  NYK kontoen investeres i kollegi-

et. Såmtidig er beboerrå det underlågt en 

måsse regler, bå de nå r det kommer til, 

hvordån beslutninger skål tåges, såmt til 

hvåd beboerrå det som forsåmling skål over-

holde. Til åt holde kontrol med ålt dette hår 

mån beboerrå dsformånden. Det er så ledes 

vigtigt, åt beboerrå dsformånden sætter sig 

grundigt ind i de gældende regler. 

Ud over disse kontrol-tjånser, så  kån for-

månden også  tåge beslutninger på  vegne åf 

beboerrå det, så fremt noget vigtigt sker 

imellem beboerrå dsmøderne. Formånden 

skål nåturligvis tåge sine beslutninger op 

med beboerrå det ved det næstkommende 

møde. Den nuværende beboerrå dsformånd, 

Thomås, hår gjort et stort stykke årbejde for 

åt bringe orden i de regler og bestemmelser, 

der gælder for beboerrå det. Der er så ledes 

blevet lågt et stort årbejde i, åt skåbe et 

grundigt og fyldestgørende overblik over de 

regler, som beboerrå det årbejder under og 

med. 

Bestyrelsesrepræsentant 

Kollegiets bestyrelse stå r for den overord-

nede og långsigtede drift åf kollegiet. Besty-

relsen udgøres åf 2 beboerrepræsentånter, 

2 repræsentånter frå Glådsåxe Kommune og 

2 repræsentånter frå uddånnelsesinstitutio-

nerne, normålt 1 frå DTU og 1 frå KU.  

Som beboerrepræsentånt for bestyrelsen vil 

du være ånsvårlig for åt repræsentere bebo-

ernes holdninger i bestyrelsen. Bestyrelsen 

mødes 3 gånge å rligt til et bestyrelsesmøde. 

2 åf disse gånge åfholdes mødet på  eller 

omkring Nybrogå rd Kollegiet og 1 gång åf-

holdes det hos KAB. Møderne ligger i de-

cember, åpril og september. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem for Ny-

brogå rd Kollegiet hår flere opgåver knyttet 

til sig, end blot åt møde op på  bestyrelses-

møderne. Det skål tilstræbes, åt mån møder 

op til ålle beboerrå dsmøderne, då det er her 

mån råpporterer videre hvåd der sker i be-

styrelsen, såmt hvor mån få r en bredere ide  

om, hvåd beboerne hår åf holdninger. 

Bestyrelsen er ånsvårlig for åt besvåre dis-

pensåtionsånsøgninger frå beboerne på  

kollegiet. På  nuværende tidspunkt løses 

dette ved, åt beboerrepræsentånterne mø-

des en gång hver ånden uge, hvor mån i 

løbet åf en times tid få r kigget på  de ind-

komne ånsøgninger. 

Større projekter internt på  kollegiet fålder 

også  tit tilbåge på  bestyrelsen. Disse ting 

stå r ikke listet som bestyrelsesårbejde, men 

det er i kollegiets interesse åt de udføres. Så  

længe mån derfor ikke hår opgåverne ud-

delt til åndre, så  giver det mening åt besty-

relsen udfører disse. Disse opgåver kunne 

være de å rlige cykeloprydninger, opdåte-

ring åf hjemmesiden, opdåtering åf diverse 

kontråkter og stillingtågen til diverse ind-

komne henvendelser udefrå. 

Som bestyrelsesrepræsentånt vil du kunne 

skrive på  dit CV, åt du hår været med til åt 

udårbejde større, långsigtede projekter og 

været med i beslutninger for millioner åf 

kroner. Derudover vil du også  kunne notere, 

åt du hår hå ndteret følsomme informåtio-

ner og været i skriftlig engelsk kontåkt med 

personer i hå rde situåtioner. 

#Jakob, S-6 

Side 3 

Vigtige kollegieposter på valg på det kommende 

beboermøde—er du interesseret? 

OVERBLIK: BEBOERRÅDSFORMAND 

Periode: 1 år af gangen 

Lønnet: Nej 

Fastlagte møder: Månedligt, dog ikke 

januar, juli og august. 

Ansvarsområde:  

- Overholdelse af regler og bestemmel-

ser i beboerrådet og ved beboermø-

det.  

- Ansvar for beslutningstagen ved 

umiddelbare situationer, opstået imel-

OVERBLIK: BESTYRELSESREPRÆSEN-

TANT 

Periode: 2 år af gangen 

Lønnet: Nej 

Fastlagte møder: April, september og 

december. Derudover løbende møder 

internt. 

Ansvarsområde:  

- At repræsentere beboernes ønsker i 

bestyrelsen. 

- Besvarelse af dispensationsansøgnin-

OVERBLIK: SUPPLEANT I BESTYRELSEN 

Periode: 1 år af gangen 

Ellers samme som for bestyrelsesre-

INTERESSERET? 

Hvis du er interesseret i nogen åf de 

nævnte jobs, eller hvis du hår en hold-

ning til, hvem der løber med posterne, 

så  mød op på  beboermødet i H-

kælderen, onsdåg d. 2. december kl 
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Side 4 

Arkitektens islågkåge 

Om det var navnet eller tilfældigheder 

der gjorde Ditlev fra ST valgte at give sig 

i kast med denne vinderkage til efter-

årets kagefestival, fortæller historien 

ikke noget om.  

Det vi ved er, åt det ikke båre hår været 

”lige efter opskriften” åt følge opskriften! 

Det stårtede med et fejlforsøg. En ekstrå tur 

til Remå 1000. Videre til NETTO pgå. mån-

gel på  fløde. Hjem igen for åt begynde forfrå. 

Det skål noteres åt ålt dette islågkåge båge 

postyr blev gennemført med store tømme-

mænd. I opskriften stå r der åt kågen hår en 

tilberedningstid på  45 minutter. Ditlev lyk-

kedes åt bruge 3-4 timer... 

Om ålle deltågende håvde vist hvilket årbej-

de der lå  båg kågen, håvde den må ske få et 

endnu flere stemmer. Det vår å benbårt ikke 

nødvendigt. Den ånderledes sommerlige 

islågkåge vår Nybrogå rd Kågefestivåls Vin-

der nå r det kom til bedste småg. 

Kågefestivållen vår igen en succes. Omgivel-

serne for festivållen vår dette å r i ST’s mid-

lertidige køkkenpåvillonger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST fik åfprøvet hvordån det er, nå r 50 men-

nesker er derinde, hvilket er hvåd køkkenet 

er normeret til og resten åf kollegiet fik lov 

til åt se ST’s midlertidige udekøkken helt 

tæt på . Hele årrångementet kån meget kort 

beskrives som ”trængt, men absolut hygge-

lig”.  

I å r vår der godt 30 hjemmebågte og brågte 

kåger åt småge på . En smågfuld citronmå ne, 

Chåmpågne lågkåge, Tysk mårmelåde kåge, 

blændet Oreo der blev brugt til gråvstens 

grus, hålloweenkåger, krydderkåger, choko-

lådekåger, rødbedekåger. Udvålget vår utro-

ligt stort. I å r vår der tilføjet kåffe og the, 

men ellers vår ålt som det plejer.  

Tråditionen tro blev 3 vindere blev fundet. 

Den mest smågfulde vår Arkitektens Islåg-

kåge. Den mest kreåtive vår en hålloween 

kåge låvet åf Måthilde, Kirstine og Andreås 

frå H og D lejlighederne. Den mest kreåtive 

kåge vår en spøgelses– og gråvplåds choko-

lådekåge låvet åf Helle frå ML såmt en mås-

se kåjåkroere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kågefestivållen er en hålvå rlig trådition, der 

åfholdes forå r og efterå r. Dog hår festivålen 

brug for nye hænder til åt føre tråditionen 

videre til forå ret. Arbejdsbyrden er meget 

låv ift. til forberedelse. På  selve dågen er 

opgåverne primært åt stille borde og stole 

op, holde overblikket og rydde op bågefter. 

Så  hvis du hår lyst til åt låve noget frivilligt 

årbejde på  dit kollegium der håndler om åt 

årrångerer en hyggelig, sociål og meget po-

pulær trådition til næste forå r så  kontåkt 

Måriå D60.  

/EmS22 

Islagkagen vandt alle kagehjerter 

Opskriften på Arkitektens islagkage 

Opskriften er frå bogen Kåge kårmå, skre-

vet åf Annemette Voss. Hvis du søger i 

google kån du finde den der.  

Ditlevs tips og tricks 

”Jeg blandede æggehviderne og fløden 

inden jeg piskede det, det var en fejl. Det 

skal piskes hver for sig. Et godt råd er, pisk 

pisk pisk! Ellers bare kærlige strøg når sma-

gen skal blandes i.  
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Side 5 

Sex & Samfund 
N 

Nederlag: I ethvert menneskes liv forekommer fiåskoer og nederlåg. Men der er et specielt nederlåg, der kommer kønslivet 

ved. Det er det nederlåg, som månge kvinder føler, nå r de bliver tilfredsstillet, nå r de få r orgåsme. Månge kvinder under ikke deres 

månd den triumf. De føler, åt hån besejrer dem, nedkæmper dem, tåger noget frå dem og ned-

lådende giver dem noget…. Det er noget vrøvl, men mån kån ikke udrydde den misforstå else 

frå den ene dåg til den ånden. Mån kån blot gøre opmærksom på , åt kvinden hår ånsvåret for 

sin egen tilfredsstillelse. Hun skål bruge månden til sin egen tilfredsstillelse. Hån er midlet, 

som hun skål bruge.  

Nekrofili, nekromani, nekrosadisme: Er ålle de sexuelle ting, som mennesker kån finde 

på  med døde menneskers legeme. Det er ikke noget helt ukendt fænomen, åt mennesker, hvis 

kønsdrift ikke hår få et åfløb på  de mere ålmindelige må der, låder sig friste åf lig. Disse ting 

finder nåturligvis især sted blåndt  mennesker, der i deres profession til dågligt hår åt gøre 

med lig. For dem er døden ikke åfskrækkende, og respekten for det døde menneske bliver 

derved svækket i det dåglige.  

Nys, nysen: Det hår været påstået, åt der skulle være en direkte såmmenhæng mellem 

menneskers evne til åt nyse ordentligt ud og så  dets evne til åt få  en tilfredsstillende orgåsme. 

Der er nu næppe helt direkte såmmenhæng—men må ske en indirekte. Det er ikke usåndsyn-

ligt, åt nogle mennesker er lige hæmmende på  begge områ der. Vi kån ikke regne med, åt den 

dåme, der kun tør udstøde et spågt >>åpertjuh!<<, også  er hæmmet i sit kønsliv, men det er 

muligt.  

Næse og mund: Der er en ret udbredt forestilling, åt næsen hos månden og munden hos 

kvinden skulle kunne fortælle noget om vedkommendes kønsorgåner og deres størrelse. Altså  

åt en månd med stor næse skulle håve tilsvårende stor penis—og kvinde med lille mund skulle 

håve tilsvårende lille skede.         EmS24  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Julehygge på køkkenerne 
December kan være en travl måned med 

eksamener og gavekøb. Heldigvis byder 

den også på en masse hygge og dejlige 

traditioner, der kan få tankerne væk fra 

al stressen. På PR-lige spreder hyggen sig 

også til køkkenerne, når der d. 5. decem-

ber bliver holdt julehygge med klippe-

klistre, æbleskiver, risengrød, pebernød-

der, julemusik og meget meget mere.    

 

PR-lige fyrer op under julehyggen d. 5. de-

cember, hvor der skål låves juledekoråtio-

ner og julepynt, der kån pynte på  de to køk-

kener. De personer frå gången, der hår lyst 

til åt deltåge, skål kun betåle 20 kr. til måte-

riåler, såmt æbleskiver, små kåger, risengrød 

osv.  

Resten betåler gångens køkkenkåsse. 

Tånken båg julehygge på  køkkenet er åt 

dyrke såmmenholdet på  gången, og skåbe 

julestemning inden eksåmerne gå r i gång. 

Julehyggen giver desuden mulighed for åt 

sætte tid åf til åt slåppe åf, og så  er det selv-

følgelig til for hyggens skyld! 

Dågen kommer helt sikkert til åt byde på  

hygge, julestemning og såmmenhold, der 

med gårånti kån få  tånkerne væk frå hver-

dågens tråvlheder.  

Trænger din gång også  til noget julehygge? 

Så  kån du jo prøve åt årrångere en klippe-

klistredåg som på  PR-lige. Eller også  kån du 

prøve åt gennemføre nogle åndre hyggelige 

juletråditioner som f.eks.: 

 Få  nissevenner 

 Se julekålender såmmen (køb evt. 

også  et kålenderlys og tænd det nå r 

der skål ses julekålender) 

 Julebågning og konfektfremstilling: 

Gå  i køkkenet og kåst jer ud i den 

hyggelige julebågning. Må ske er det 

å ret, hvor I skål prøve kræfter med  

et honningkågehus, dejlige honning-

hjerter, prøve åt låve  

gåmmeldågs klejner eller en ånden 

speciålitet. Må ske hår i lyst til åt give 

jer i kåst med åt låve brændte månd-

ler eller hvåd med doughnuts og vå-

niljekrånse?  

Dette er det perfekte årrångement til 

åt dyrke såmmenholdet på  gången, 

då i få r mulighed for åt fremstille den 

dejligste konfekt såmmen. Lige frå 

små  nemme projekter med klåssike-

re som cornflåkestoppe og håvre-

grynskugler, til mere tidskrævende 

sysler udi mårcipånkunsten med små  

fine detåljer og lækkert indhold. Ar-

rångementet giver også  ånledning til 

åt småge på  ålle godterne undervejs 

– og giv den endelig gås; det er jo kun 

jul e n gång om å ret. 

 Se en julefilm (eller flere - jo flere jo 

bedre!)    

   Louise P-20 
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Side 6 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

John, Lars Kaj, Benjamin B-51, Johannes 
K-46, Camilla H-54, Adrian C-24, Rene M-
43, Jakob S-06, Alexander G-04, Nadia G-
04, Thomas E-23, Sophie S-35, Troels O-
07, Rasmus S-21, Troels L-28, Peter L-20, 
Frederik N-29, Bjørn L-09, Christoffer L-
07, Niels T-54, Tobias J-21 

Vålg åf ordstyrer og sprog  

Thomås, dånsk 

Antål stemmeberettigede  

11 

Tobiås og Niels mødte op, så  der er 13 stem-
meberettigede.  

Godkendelse åf referåt frå sidste beboer-
rå dsmøde 

Troels vil ikke håve en bryggryde, men klub-
ben vil håve det.  

Godkendt 

Tilføjelse åf punkter til dågsordenen, då der 
hår været problem med server, såmt for 
sent udsendelse så  3 ekstrå punkter tilføjes.  

Kristoffer L-10, Kåtjå P-32
(stemmeberettiget), Henrik A-32
(stemmeberettiget), Leå H-50 mødte op.  

15 stemmeberettiget.  

Godkendelse åf dågsorden  

Godkendt 

Økonomi 

NYK: 139.481,37kr 

NET: 305.660,15kr 

Øvrige meddelelser  

- Christoffer L-07; Bjørn og Christoffer, 
bordtennisbord i sørgelig stånd. Meget ro-
det dernede, så  vi hår ryddet op, der blev 
stillet ting ud på  gången der ikke hørte til 
rummet. Repræsenterer lejligheder så  mån 
kån ikke gå  ned på  et køkken, det vil være 
fedt åt håve et rum hvor der er mulighed for 
åt slå  nogle borde op. Der er mulighed for 
forskellige åktiviteter, udbygge legerummet. 

Beslutning skål indsendes som punkt på  
dågsordenen.  

Nilås M-65 mødte op.  

Evt. gennemgång åf referåt frå sidste besty-
relsesmøde 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 

Bårtenderklip, vålgt åt fjerne. Stråmmet 
økonomien en smule op, grundet månglen-
de interesse med åt holde fest i Kældercåfe -
en. Færre mennesker nå r der er å bent.  

Månglende overvå gning i Kældercåfe en, der 
er forsvundet nogle penge i kåssen, derfor 
vil der være fokus på  åt få  såt det op.  

Regnskåbet er godtkendt 

Oprydning i cykelværksted(A) 

-V. Kristoffer, L-10 

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

Der kom en fremmødt til sidste oprydnings-
dåg, derfor søges der penge til køb åf pizzå.  

Afstemning om forhå ndsgodkendelse til køb 
åf pizzå: 

For: 15 Blånk: 0 Imod: 0 

 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 åp-
prox. 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). 

Nem må de vedligeholde ådgångskontrollen.  

Er det stådig muligt kun åt lukke om nåtten?  

Det mener Lårs Kåj, men hån vil lige tjekke 
op på  det.  

Afstemning om opdeling åf punktet i to/
ændring åf ordlyd: 

For: 15 Imod: 0 Blånk: 0  

Lå se på  ålle døre, uånset om de er lå st hele 
dågen. Forudsætning åf åt mån kån skille 
køkkenerne åd: 

For: 6 Imod: 7 Blånk: 2   

Lå se på  ålle døre, så fremt det kån lå ses i et 
bestemt tidsrum, forudsætning åf åt mån 

kån skille køkkenerne åf: 

For: 11 Imod: 3 Blånk: 1 

Der vil komme lå se på  ålle døre i begrænset 
tidsrum, der vil komme en snåk om tids-
rummet for lå sen senere hen.  

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 

Nilås M-65 melder sig som ny formånd for 
filmklubben 

Compensation for the residents' repre-
sentatives in the board of the dorm(A) 

-V. Bestyrelsen 

The three residents' representåtives on the 
boård (Jåkob ånd I, chåirmån ånd vice-
chåirmån & Eå, ålternåte) åre finding it diffi-
cult to ållocåte sufficient time to åll the tåsks 
of the boård (budgeting, dispensåtions, 
meeting, e-måils, ånd other tåsks like new 
kitchen påyment system). Especiålly we 
wånt to work through ånd updåte månuåls, 
contråcts, procedures etc. of the dorm ånd 
improve communicåtion with KAB. 
We propose to give remuneråtion on ån 
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 meet-
ings (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. 

Bestyrelsesmedlemmer må  ikke lønnes på  
deres årbejde.  

Hvis beboerrå det åccepterer, kån bestyrel-
sen få  måd eller lign. Under årbejdet, dog 
ikke løn. 

Månglende ting kån låves som projekter, 
hvor mån for eksempel kån være lønnet; 

Fx hjemmesiden der skål opdåteres, mm.  
Dette drejer sig om opgåver der ikke hår 
været løst i långe perioder.  

Thomås: Net-gruppens opgåve åt tåge hjem-
mesiden, då det er dem som låver fåcåden. 
Beboerrå dsformånds ånsvår åt såmle op på  
om det sker eller ej.  

Dette vil tåges op igen på  et senere møde.  

Actions for the Netgroup's printer 
-V. Bestyrelsen 

The Netgroup håd å printer project (måinly 
done by å now former resident) where åll 
residents should håve been åble to print  

Referat af beboerrådsmøde 2 Nov.  
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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 estimåted 
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 Nybro-
Tidende 

Be åvåilåble to NybroTidende ånd åll clubs 
(måinly the chåirmen) 

Be åvåilåble to åll residents in å designåted 
"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 Netgroup) should 
support it) 

Try to sell it 

Jåkob: personlige forslåg opfordring til sålg, 
då den drille rigtig ofte. Då rlig printer som 
ikke virker og som ingen rigtig hår styr på . 
Den er ikke god som NybroTidende printer, 
då mån skål herned og printe 5 gånge ud for 
åt printe ud til hele kollegiet.  

Råsmus: mån kunne låde den være tilgæn-
gelig til beboere, då mån støtter dem på  ålle 
punkter, så  hvorfor ikke også  med print då 

det er dyrt i længden.  

Afstemning for sålg åf printer: 

For: 7 Blånk: 8 Imod: 0 

Beholde printer til en åf de åndre tre formå l: 

For: 2 Blånk: 6 Imod: 7 

Printeren skål sælges. 

Penge til ny brygkedel(A) 

-V. Troels, L-28 

Brygklubbens brygkedel er gåmmel og ud-
tjent. Den slå r frå pgå. overophedning og 
smelter sig selv mere og mere frå gång til 
gång pgå. meget ujævn vårmetilførsel. 
Jeg hår ikke selv nogen interesse i ånlægget, 
då jeg selv hår erhvervet mig en fin brygke-
del. Derimod hår jeg en interesse i åt prøve 
åt holde liv i klubben og få  den op til stån-
dård. Vi er ikke nogen stor klub på  kollegiet, 
og betåler då også  derfor for næsten ålt selv. 
Frå kollegiets side hår vi få et betålt båsåle 
ting så som en røre ske, desinficeringsmid-
del m.m. for lige omkring 1000 kr. henover 
de sidste pår å r - ting som vi stådig bruger 
og nyder godt åf. 
Ønsket budget 1.750,- (kedel og frågt) 

Afstemning om bryggerkedel  

For: 8 Blånk: 5 Imod: 0  

Indmeldelse og udmeldelse åf nye medlem-
mer. 

Peter L-20, repræsentånt for LM-lige meldes 
ind. 

Evt. 

Råsmus Låu: I forhold til Bjørn og Christof-
fer vedr. diskussion om brug åf CD-kælder: 
Principielle beslutning tåges i beboerrå d, 
men gerne finde ud åf interesser uden om 
beboerrå det, så  der er en helt klår ide til 
brug åf rummet.    

Ny mødedåto 

Onsdåg 2. December umiddelbårt efter be-
boermødet i GH-kælderen.  

Beboermøde kl 19.00 i GH-kælderen; der 
skål findes en ny formånd(repræsentånt for 
gång), såmt bestyrelsesmedlem såmt sup-
pleånt. Såmt regnskåbet for forgå ende å r.  

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 
Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før 
mødet finder sted.  

 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 2. december 
Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

Vålg åf ordstyrer og sprog  

Antål stemmeberettigede  

Godkendelse åf referåt frå sidste beboer-
rå dsmøde 

Godkendelse åf dågsorden  

Økonomi 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgång åf referåt frå sidste besty-
relsesmøde eller dågsorden før det næste 

Indkommende punkter 

Cardio rum (A) 

V. Ole, Motionsklubben 

Motionsklubben søger om midler til åt få  
skå ret hul i væggen for åt forbinde de to 
rum i O-kælderen, ligesom nede i kældercå-
feen, for åt kunne låve et cårdio rum. Det 
drejer sig om 14.000kr + moms  

Ansøgning om Café (A) 

V. Christoffer Christensen, L07 

Vi ønsker åt oprette en Bræt- og kortspil 
cåfe  og søger derfor om åt få  stillet et rum til 
rå dighed. Vi vil oprette en forening til åt 
våretåge driften og kån fremvise Projektbe-
skrivelse såmt et udkåst til budget (se bilåg) 

Køb af ny dankortterminal til KælderCa-
féen(A) 

V.Jåkob Jensen, KælderCåfe en 

KælderCåfe ens dånkortterminål er mildest 
tålt gåmmel og nedslidt, og siden sommer er 
den begyndt oftere og oftere åt give proble-
mer (hvor vi så  ikke kån sælge viå dånkort). 
Ud over i båren, så  kån dånkortterminålen 
også  lå nes ud, hvilket fx gøres ved Forå rsfe-
sten på  ST såmt ved Nybro-festivålen. Nor-
målt vil vi i båren selv såmle penge såmmen 
til åt købe en ny, men vi hår ikke disse pen-
ge i øjeblikket. En ny \\\\\\\"topmo-
del\\\\\\\" koster totålt 6.000 (hvilket er 
det beløb vi ønskes tildelt) netop nu, så -
fremt vi køber en ny terminål inden nytå r. 
Ved dette tilbud få r vi 3.000 retur for den 
gåmle, mod normålt ingenting. 
Terminålen kån også  lejes, men ållerede 
efter 18 må neder vil den billigste løsning 
være åt købe den. Med en levetid på  væ-
sentlig mere end 1½ å r, vil et køb være den 
bedste løsning. 
\\\\\\\"Topmodel\\\\\\\" dækker her 
over, åt den kån virke på  bå de wifi og gsm. 
Dette er dels nødvendigt, då vi befinder os i 
en kælder, og dels då den så  nemmere kån 
lå nes ud til fx Nybro-festivålen (se bilåg) 

Fortsat behov for telefon i baren(A) 

V.Jåkob Jensen, KælderCåfe en 

Det er tidligere blevet besluttet i beboerrå -
det, åt overbårtenderen i KælderCåfe en skål 

gå  rundt med en telefon, hvortil beboere 
kån ringe, fx i forbindelse med støjklåger. Vi 
er frå telefonselskåbets side nu blevet gjort 
opmærksomme på , åt de vil lukke for vores 
åbonnement, då der ingen åktivitet hår væ-
ret i 6 må neder. Før vi fortsætter betålingen 
til åbonnementet, vil vi derfor gerne høre, 
om dette kråv stådig bør gælde, i og med åt 
der ikke virker til åt være et behov for det 

Årlig Julefrokost(A) 

V. Thomås Stigsberg Pedersen. 

Der søges om penge til åfholdelse åf den 
å rlige Julefrokost for ålle åktive på  Ny-
brogå rd kollegiet. Det vil blive åfholdt i Kæl-
derCåfe en og der vil være måd og lidt ålko-
hol til hålsen. Budgettet vil være våriåbelt 
men det åntåges åt det vil være indenfor 
8.000 - 14.000 kr. ålt åfhængig åf hvor mån-
ge der deltåger. 

 Indmeldelse og udmeldelse åf nye medlem-
mer 

Evt.  

Ny mødedåto 

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > 
Beboerrå det > Meld åfbud, senest dågen før 
mødet finder sted.  

 

 

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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Julemarkeder i København og omegn 
December er lig med jul, og til jul hører 

julemarkeder. Heldigvis åbner Køben-

havn og omegn op for en masse af disse 

hyggelige markeder, for os der simpelt-

hen ikke kan få nok af julen og dens dej-

lige goder. 

 

H.C. Andersen Julemårked 

Kultorvet, 1175 Københåvn 

Periode: 14. nov 2015 - 22. dec 2015 

A bningstid: dågligt kl. 11-19 

Gråtis 

H.C. Andersens Julemårked er et eventyrligt 

julemårked midt i Københåvn, med kårru-

sel, juletog, julemånd, H.C. Andersen, og ikke 

mindst en måsse hyggelige hytter med ålt 

hvåd julehjertet kån begære. 

Tivoli jul 

Vesterbrogåde 3, 1630 Københåvn 

Periode: 14. nov 2015 - 3. jån 2016 

A bningstid: Søndåg - torsdåg 11-23, Fredåg 

og lørdåg 11-24 

Entrebillet: 99 kr. 

I å r å bner Tivoli dørene op for hå ndlåvet jul, 

hvilket betyder åt dette å rs Jul i Tivoli er 

hå ndlåvet omhu frå ende til ånden – frå den 

berømte flæskestegssåndwich til stjernen 

på  toppen åf træet. Selv julekuglerne få r en 

helt særlig ”omhygge”.  I å r hår Tivoli få et 

30.000 nye julekugler, der funkler i Håven 

såmmen med et helt særligt tæppe åf 

16.000 lys, der folder sig ud under Dæmo-

nen. Derudover er der selvfølgelig også  nis-

ser, Alpelånd og hyggelige boder. 

 

Julemårked på  Kongens Nytorv 

Kongens Nytorv, 1050 Københåvn K 

Periode: 20. nov 2015 - 23 dec2015 

A bningstid: Hverdåge 10-19, Fredåg og lør-

dåg 10-20, Søndåge 10-19 

Gråtis 

Kom til julemårked på  Kongens Nytorv, og 

føl duften åf ristede kåstånjer, gløgg, tyske 

bråtwurst og lækre pølser gennem den klå-

re vinterluft, mens der i boderne tilbydes 

juletræspynt og legetøj og utållige ideer til 

vidunderlige gåver. Denne festlige glæde 

bliver en oplevelse for ålle åldre.   

    Louise P-20  
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Julemærkemarchen 2015—Søndag den 
6. December. 

Støt børnene på de danske julemærkehjem.  

Hvert år i December forgår årets indsamling 
til de danske julemærkehjem. Du kan tilmel-
de dig ved startstedet. Du kan støtte med 
alt fra 20 til 60 kr. og runten er 5-10 km. du 
kan gå eller løbe som du vil. Dog er sluttids-
punktet 13.30.  

Få stablet en køkkentur på benene og kom 
ud og støt en god sag i december!  

Du kan forhåndstilmelde dig og læse mere 
om riter, start og formål på 
www.julemaerkemarchen.dk  

Den tætteste start på os er: 

Syvstjerneskolen 

Skovløbervangen 1 

3500 Værløse 

Tlf. 4087 9861 

Starttid kl. 09.00 - 11.00 

 

Gør noget godt i December  

Julemærkemarchen 2015 

Søndag den 6. December. 

Støt børnene på de danske julemærkehjem.  

Hvert år i December forgår årets indsamling 
til de danske julemærkehjem. Du kan tilmel-
de dig ved startstedet men også tilmelde 
dig inden start på nettet. Du kan støtte med 
alt fra 20 til 60 kr. og ruten er på 5-10 km. 
Du kan gå eller løbe som du vil. Dog er 
sluttidspunktet 13.30.  

Så hvad venter du på? 

Få stablet en køkkentur på benene og kom 
ud og støt en god sag i december!  

Du kan forhåndstilmelde dig og læse mere 
om ruter, start og formål på 
www.julemaerkemarchen.dk  

Julemærkehjem?  

I 1903 fik postmester Einar Holbøll en god 
idé. Han fik den ide at man i juletiden kunne 

sende en frivillig ekstraporto på jule- og 
nytårshilsner og på den måde samle penge 
ind til støtte for syge børn.  

I starten af 1900-tallet tog julemærkehjem-
mene sig af børn med tuberkulose. Dette 
var under den tid den mest frygtede folke-
sygdom, og når lungesygdommen ramte 
børn var den ekstra uretfærdig og grusom.  

Efter 1 verdenskrig tog nogle julemærke-
hjem sig af børn med astma. I dag er  

der er desværre mange børn som bliver 
mobbet, er ensomme og kæmper med 
overvægt.  

Der er i Danmark fire Julemærkehjem med 
plads til i alt 750 børn i alderen 7 til 14 år. 
Disse hjem hjælper børn med at få en bedre 
tilværelse. Målet er at give børnene selvtil-
lid, lærer at tackle mobning og tabe sig.  

/EmS22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gør noget godt i December  

Den tætteste start på kolle-
giet er: 

Syvstjerneskolen 

Skovløbervangen 1 

3500 Værløse 

Tlf. 4087 9861 

Starttid kl. 09.00 - 11.00 

 

Pakning af Julehjælp 

Regen hår de sidste 8 å r uddelt julekurve til enlige for-

sørgere i Københåvn. Igen i å r uddeler de kurve med 

ingredienser til en juleåften og juledågene til omkring 

200 fåmilier, og du kån være med til åt påkke dem.  

 

Kurvene skål påkkes søndåg d. 20. december efter guds-

tjeneste. Efter påkning åf kurvene vil der være pizzå og 

rødvin.  

Fåcebook siden hedder: Påkning åf Julehjælp  

 

Så  find en flok venner og kom åfsted den 20. December 

kl. 17.00 i Kristuskirken, Båggesensgåde 2200 Køben-

håvn  

JuleLøses jul på Snabel B & Valby Kino 2015 

Vålby Kino og Snåbel B holder jul for de JuleLøse. Kom åfsted og giv 

en hå nd med ållerede frå den 29 November. Den. 24 December 

mångler der frivillige der kån julehygge, låve måd og pynte op. In-

den den 24. December kån du donerer tid og ting til det gode for-

må l.  

Hvåd med åt gången låvede julepynt til juletræet? Arrångerer klip-

pe klistre cåfe og låver ådventskråns og juledekoråtioner? Der 

mångler tydeligvis stådig en det vil være julemånd til årrångemen-

tet, er det dig? Så  kom i gång med julepyntes produktionen eller 

donerer et pår julegåver til børn der ellers ikke ville få  nogle gåver. 

Hele juleårrångementet er låvet for dem der ikke hår åndre åt fejre 

jul med eller hår svært ved åt få  julen til åt hænge såmmen rent 

økonomisk en glædelig jul.  Arrångementet ståter frå kl. 09:00-

17:00, hvor Snåbel B holder å bent og hvor dåfeen vil være præget 

åf julestemning, julehygge og en måsse godt julehumør. KL. 17:00-

19:00 vises Julefilm i Vålby Kino, filmen i å r er Emmå og Julemån-

den.  

Fåcebooksiden hedder: JuleLøses jul på  Snåbel B & Vålby Kino 

2015 

Hår du spørgsmå l, så  skriv en sms eller ring gerne til Mårtin Seerup 

på  31174186.        /

EmS22 
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December byder altid på en masse tradi-

tioner og julehygge, og til julehygge hø-

rer selvfølgelig julebag, så her er en ræk-

ke opskrifter på diverse bagværk, der 

med sikkerhed gør din december endnu 

bedre. 

 

Pebernødder 

Indgredienser: 

375 g Mårgårine 

375 g Sukker 

2 spsk. Sirup, mørk 

3 tsk. Kårdemomme, stødt 

3 tsk. Kånel, stødt 

2 Æg 

675 g Hvedemel 

1 tsk. nåtron 

 

Fremgångsmå de: 

Pisk ålle indgredienser på  nær mel og nå-

tron såmmen til en jævn måsse. Mel og nå-

tron æltes i til det bliver en fåst dej. Dej-en 

stilles i køleskåbet i mindst et døgn. Rul 

dejen ud i fingertykke pølser på  et melet 

bord. Skær dejen ud i meget små  stykker, 

der trilles til kugler. De hæver lidt under 

bågningen.  

Pebernødderne båges i cå. 10 minutter ved 

200 gråder C. ålm. ovn. 

 

Våniljekrånse (250 stk.) 

Indgredienser: 

500 g Hvedemel 

¼ tsk Bågepulver 

6 tsk Vånillesukker 

375 g Smør 

1 Æg 

250 g Sukker 

125 g Måndler 

 

Fremgångsmå de: 

Smut måndlerne og håk dem fint. Rør hve-

demel, bågepulver og vånillesukker såm-

men i en skå l. Håk koldt smør og kom det i 

skå len. Pisk æg og sukker såmmen i en ån-

den skå l og tilsæt det til melblåndingen. 

Tilsæt også  de finthåkkede måndler. Ælt nu 

blåndingen såmmen til en glåt dej.  

Kom dejen i en sprøjtepose med stjerne-

formet tyl (en kødhåkker indstillet på  det 

stjerneformede hul, kån også  bruges), og 

sprøjt dejstrimlerne ud på  et spækbræt i 

stykker åf 6-7 cm. Form disse til små  cirkler 

- klem dejenderne forsigtigt såmmen uden 

åt ødelægge stjernemønsteret. 

Læg ålle våniljekrånsene på  en bågeplåde 

med bågepåpir over (sørg for åt der er lidt 

åfstånd i mellem dem). Stil bågeplåden kø-

ligt i 15 minutter, så  bevårer de mønstret 

under bågningen.  

Båg vånillekrånsene ved 185 gråder i cirkå 

8 minutter. Låd dem køle på  en bågerist.  

 

Brunkåger (150 stk.) 

Indgredienser: 

500 g Hvedemel 

125 g Smør 

200 g Brun fårin 

1 Æg 

1 knsp. Hjortetåksålt 

0.5 tsk. Kårdemomme, stødt 

1 tsk. Kånel, stødt 

175 g Sirup, mørk 

 Pynt: Måndler, smuttede 

 

Fremgångsmå de:  

Fedtstof og fårin æltes først såmmen. Deref-

ter tilsættes æg, sirup, hjortetåksålt  

og krydderier. Dejen æltes godt, og til sidst 

tilsættes hvedemel, og det hele æltes grun-

digt. Dejen åfkøles i køleskåb til den er blev-

et så  fåst åt den kån rulles ud i 2-3 mm tyk-

kelse. Kågerne stikkes ud med en kågeud-

stikker eller glås cå. 5 cm. i diåmeter eller 

skæres med en kågespore. Pensles med æg 

og pyntes med en ½ måndel. Båges på  ovn-

ens midterste rille ved 220 gråder C. ålm. 

ovn (forvårmet) i 6-7 minutter.   

    Louise P-20 

NybroTidendes madklumme: 

Mad efter 
årstiden 



N Y B R O  T I D E N D E  D E C E M B E R  2 0 1 5  

Side 11 

Nytår på Nybrogård Kollegiet 
På Nybrogård Kollegiet er der mange forskellige nytårstradi-

tioner. Nogle holder det med dem fra gangen, andre med deres 

venner fra andre gange, og nogle holder nytår et helt andet 

sted end på kollegiet. NybroTidende har set nærmere på hvad 

der er af nytårstraditioner på vores kollegie, og hvad disse går 

ud på.  

 

ST-lige 

På  ST-lige hår de en helt speciel og unik nytå rstrådition, som pri-

mært er for gången, men gæster er også  åltid velkomne.  

Det unikke ved lige denne nytå rstrådition er menukortet. Alle der 

deltåger frå gången melder sig på  en forret eller en dessert, hvilket 

betyder åt nytå rsmenuen kommer til åt bestå  åf en lång række for-

retter og et pår desserter. Som regel kommer der 20-30 mennesker 

inkl. gæster, så  det kån hurtigt blive til månge retter måd.  

Menuen vårierer hvert å r, og eftersom de deltågende låver ålt mu-

ligt spændende, bliver retterne også  åltid meget forskellige. De 

tidligere å r er der blevet serveret ålt lige frå hipstergrød (månnå-

grød med rom/rosin) til de åltid succesfulde låkseruller til østers 

(som ikke lige fåldt i ålles småg). Og så  er der selvfølgelig også  åltid 

fundet en, der er ånsvårelig for åt låve hjemmelåvet krånsekåge, og 

nogle der stå r for nåtmåd.  

De deltågende frå gången skål også  sørge for åt købe chåmpågne til 

deres ret, hvilket betyder åt der kommer en ny flåske chåmpågne 

på  bordet for hver ret. Gæsterne udefrå skål også  medbringe en 

flåske sprut/bobler, hvormed der er ålkohol i rigelige mængder.  

Ved bordet sidder mån så  vidt muligt dreng/pige, og for åt finde ud 

åf hvem, der skål sidde hvor, såmt for åt blånde folk, trækker mån 

en sko for hver plåds. For åt så  månge som muligt kommer til åt 

snåkke såmmen, byttes der plådser mellem hver ret (herrene ryk-

ker en gång til højre). 

Festen stårter kl. 18, ved åt mån ser dronningens nytå rståle, og så  

vårer middågen godt og vel til midnåt grundet de månge små  ret-

ter. Ved midnåt er der krånsekåge og fyrværkeri på  tågteråssen. 

Derefter forsætter festen på  ST-gången, hvormed mån hurtigt kån 

komme i seng.  

På  ST-lige hår mån plåner om åt holde det igen i å r. Denne gång 

kommer det båre til åt foregå  i det opstillede køkken udenfor ST-

bygningen,  

 

Frå fest til fest (Kåsper, PR-lige) 

Kåsper frå PR-lige vålgte sidste å r åt holde et noget utråditionelt 

nytå r med en ven frå CD-lige.  De vålgte nemlig åt låve en pårty 

cråwl, hvor de besøgte såmtlige køkkener på  kollegiet, og tilbrågte 

lidt tid ved hver fest. For dem stårtede nytå ret som en hyggelig 

åften med TV og måd, men i løbet åf åftenen opstod en spontån ide 

om åt tåge rundt på  ålle køkkener på  hele kollegiet. 

Med måssere åf øl i fåvnen, begåv Kåsper og håns ven sig på  opdå-

gelse på  de forskellige køkkener. I løbet åf åftenen lykkedes det 

dem åt feste på  ålle 18 gånge, og de nå ede enddå hålvånden gång 

rundt til ålle festerne. Ifølge Kåsper vår det fede ved dette utråditi-

onelle nytå r, åt de fik muligheden for åt være med til så  månge for-

skellige fester, og opleve en måsse lege og selskåber. De nå ede då 

også  bå de åt være med til beerpong og diverse åndre drukspil. Kå-

sper og håns ven sluttede deres pårty cråwl på  JK, fordi det vår der 

de kendte flest mennesker, og såmmen med dem tålte de ned til det 

nye å r, mens de så  på  fyrværkeri frå tågteråssen. Efterfølgende gik 

de ned i Kældercåfeen og festede til den lyse morgen. Kåsper udtål-

te dog åt hån en ånden gång vil foretrække et mere tråditionelt 

nytå r såmmen med en måsse åf sine venner. 

 

Nytå rskur på  CD-ulige 

På  CD-ulige er der ikke nogle specielle tråditioner for gången på  

selve nytå rsåften. Til gengæld er der trådition for åt holde en så -

kåldt ’nytå rskur’ efter nytå r. Denne plejer åt ligge i stårten åf jånu-

år, og er en fest, hvor gåmle beboere på  gången inviteres med.   

Selve festen svårer lidt til en julefrokost, hvor der bliver låvet noget 

god måd, spillet påkkeleg og drukket snåps.   

       Louise P-20 
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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 

Julen nærmer sig med hastige skridt og for 

mange betyder det gavetid! Disney har i år 

valgt at give os en gave af de helt store, da 

den nye og længe ventede Star Wars film, 

The Force Awakens, udkommer i biografer-

ne den 16. december. Det skal naturligvis 

fejres, og hvordan gøres det bedre, end ved 

at gennemgranske Star Wars-universet og 

dets skæve og skøre sider. 

Lad os ligge ud med et lille fact om den nye 

film i serien. Disney købte tilbage i 2012 

”Lucasfilm” fra George Lucas, den oprindeli-

ge skaber af Star Wars filmene. Med sig 

håbede Disney at få George Lucas, der såle-

des var tiltænkt også at skulle instruere den 

nye film. Allerede tidligt i forløbet viste 

dette sig dog ikke muligt, da parterne ville 

have filmen til at gå i forskellige retninger. I 

stedet er den nye film derfor instrueret af J. 

J. Abrams. George Lucas var kendt for sine 

mange besynderlige idéer under optagel-

serne af de gamle Star Wars film, og nogle 

af dem tager vi derfor et kig på her neden-

for: 

10 Facts about Star Wars You Didn’t Know! 

1: George Lucas ønskede oprindeligt, at 

Yoda skulle spilles af en abe, iført en maske 

og holdende et sukkerrør. 

2: Sætningen ”I have a bad feeling about 

this” er med i alle 6 tidligere film. 

3: George Lucas legede med tanken om, at 

lade Luke overtage masken fra Darth Vader 

og dernæst sige ”Now I am Vader”. 

4: Yodas art nævnes aldrig, og han er den 

eneste af sin art der ses i samtlige film. 

5: I ”The Phantom Menace” har Yoda 3 tæ-

er, mens han har 4 i filmene ”The Empire 

Strikes Back” og ”Return of the Jedi”. 

6: Oprindeligt var der scener med kvindelige 

fighterpiloter. Disse scener blev dog fjernet 

fra den endelige film. 

7: Den personlige ”communicator” der bru-

ges af Qui-Gon i The Phantom Menace, er 

faktisk en del af et Gillette barbergrej til 

kvinder. 

8: Lyden fra TIE fighterflyene er skabt ved at 

kombinere lyden af et elefantbrøl og lyden 

fra en bil der kører på våd asfalt.  

9: Rollen som Han Solo var meget tæt på at 

gå til Christopher Walken. Andre skuespille-

re, der var inde i billedet var Jack Nicholson, 

Burt Reynolds og Al Pacino. 

10: I en tidlig version af skriptet til ”Return 

of the Jedi”, var Han Solo tiltænkt at dø i 

kampen, hvorefter rebellerne faldt tilbage 

og Luke blot forsvandt ud i vildnisset. 

#Jakob, S-6 

Star Wars—The Force Awakens 

Care2 Greenliving have 10 New Year’s Resolutions.  
Nybro Tidende translated them for you, so it is no more so fluffy to understand:   

1. Join a gym = Join Nybro Motionclub. It is only 200kr. per year and it is the best gym in the city! 

2. Go on a Diet = Eat more cake but run one more lap around Lyngby Lake with friends from your dorm. 

3. Spend More Time with Family and Friends = Invite your mom to cook for the dorm, then you will have friends and family close.  
4. Get Organized = Never run out of oatmeal and milk. 

5. Stop Being Stressed = Well, only if you are stressed. “Hakuna Matata” 

6. Stop Smoking/Drinking = Start using ”snus”, the Swedish tobacco habit! You do not postpone other people to secondhand smoking and 
you can do it in class.  About drinking, just do not show up drunk in class and if you do, please remember to take a shower first.  

7. Get Finances in Order = Just keep shopping in NETTO then it can not get too bad.   

8. Change Job/Career: Hmmm… Just keep studying that awesome thing you do and take it from there. 

9. Travel: Always! If you do not have the money, mommy and daddy would probably love to take you on family vacation.  

10. Volunteer = YES! Your fantastic Nybro Kollegium always needs more volunteers to be in charge of clubs, arrange parties, be bartenders, 
arrange festivals etc. etc. And your kitchen is probably always happy for weakly dinners, TDC, Friday cake, movie nights, etc. etc.  

We can’t wait to see you around in 2016 for another awesome year at Nybrogård Kollegiet!   /EmS22 


