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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  

 
Vinteren kom, den så og den … sejrede? Næ ikke umid-
delbart! Sneen er allerede væk igen. 

Nej, sneen er her ikke længere. Er vinteren her 
stadig? Who knows. Temperaturen er steget 
voldsomt til snart 10 plusgrader og meterolo-
gerne kalder dagens storvejr for en efterårs-
storm. Det ligner ikke just vinter. 
 

Med det sagt, så var der i den grad vinter for en 
stund. Som det kan ses af billederne ovenfor, så 
var der faktisk så meget is og sne på bl.a. Bags-
værd Sø, at man kunne gå tværs over dem. 
Flere steder var der målinger på over 10 cm is. 
 

Generalforsamling i Kælder-

Cafe en - Læs mere pa  side 8. 

Læs mere side 5 

BRAIN GYM, Ny bagside 

Side 12 

 

 

Kollegiet har et  underskud på. 

700.000kr. 

___ 

Vi ønsker at oprette en Bræt- og kortspil 

café og søger derfor om at få stillet et 

rum til rådighed.  

Motionsklubben søger om midler til at få 

skåret hul i væggen for at forbinde de to 

rum i O-kælderen, ligesom nede i kæl-

dercafeen, for at kunne lave et cardio 

rum. Det drejer sig om 14.000kr + moms 

— 

Cykeloprydning som lønnet projekt for 
beboerrepræsentanterne i bestyrelsen (A) 

 

Der er brug for en formand til haveklub-

ben. 

___ 

V. Maja Scheel Kvint, P38: Jeg vil gerne 

blive formand for Kunstklubben og få den 

op at køre igen.   

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 1. Feb. 

holder ekstra ordinært 

åbent pga. Fastelavn 

d. 2 Feb. fra 19-21  
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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:      Tobias, J21 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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Side 3 

Gør noget godt i December  ST Køkkenstatus  

Velkomstpakke til nye beboere 
Nybrogård Kollegiet har i alt ca. 600 beboe-
re. Af disse, så flytter der normalt mellem 
200 og 300 ud og ind hvert år. Det er et 
enormt antal flytninger, der dog senest la-
der til at være faldende. 

De mange flytninger har flere uheldige og 
uønskede effekter. For det første kan det 
være svært at skabe og bibeholde et godt 
sammenhold på fælleskøkkenerne. Løbende 
udskiftning er både sundt og naturligt, men 
for stor konstant udskiftning kan gøre det 
svært, rigtig at lære hinanden at kende. 
En anden, ikke uvæsentlig, effekt af de 
mange flytninger, er den udgift, der er for-
bundet med ind– og udflytning. Denne ud-
gift har i nogle regnskabsår beløbet sig i 
hele 250.000 kr! 

På bestyrelsesmødet i december besluttede 
bestyrelsen at gøre det til et fremtidigt mål, 
at mindske dette antal af årlige flytninger. 
Indgangsvinklen til dette, er at højne bebo-
ernes inkludering i kollegiet. Tanken bag 
denne vinkel er, at jo mere man føler sig 
med på kollegiet, og jo mere integreret man 
føler sig, jo bedre en oplevelse vil man have 

af at bo på kollegiet. Dette vil således forhå-
bentlig også kunne øge beboernes tilfreds-
hed med at bo på Nybrogård Kollegiet. 

Spørgsmålet er så nu, hvordan dette reelt 
kan påvirkes. Her har bestyrelsen i første 
omgang to projekter i støbeskeen. 

For år tilbage var det praksis, at der halvår-
ligt blev afholdt velkomstmøder for nye 
beboere. Møderne var frivillige og alle på 
kollegiet, ny som gammel beboer, modtog 
en invitation. 
På velkomstmøderne ville alle kollegiets 
organer præsentere sig selv; dette værende 
sekretariatet, klagenævnet, netgruppen og 
bestyrelsen. Beboerrådet ville også blive 
introduceret, dets muligheder og dets måde 
at fungere på. 
Dernæst ville alle klubber have muligheden 
for at præsentere sig selv. På denne måde 
kunne alle nye beboere høre om de forskel-
lige klubber, hvordan de meldte sig til og så 
videre. 

Bestyrelsen ønsker igen at starte disse vel-
komstmøder op, startende fra september 
2016. Dette er bl.a. på dagsordenen på det 

kommende beboerrådsmøde. 

Den anden idé omhandler en velkomstfol-
der når man flytter ind på kollegiet. Som det 
er i dag, så modtager man en lang række 
papirer fra KAB. Her gennemgås bl.a. både 
forsikringsregler, KAB og kollegiets husor-
den. Man modtager dog imidlertid ingen 
informationer om kollegiets struktur, kolle-
giets klubber eller andre interne ting. Dette 
er målet med en ny velkomstfolder. 

Langt hen ad vejen skal en ny velkomstfol-
der indeholde det samme, som indholdet 
på velkomstmøderne. Udfordringer bliver at 
gøre informationerne så tidsløse som mu-
ligt, således at folderen ikke skal ændres 
hvert andet lidt. 
Hvem der skal skrive folderen er endnu ikke 
besluttet. Dette er et projekt, man fx kunne 
uddelegere til beboere på kollegiet, der 
gerne bidrage til at skrive folderen, enten 
lønnet eller ulønnet.  

Har du andre idéer til hvordan, vi som kolle-
gium kan byde nye beboere velkommen? Så 
skriv meget gerne til bestyrelsen@nybro.dk. 

Det er godt 9 mdr. siden Kollegiets ST fløj 

stod i flammer. Da kaos havde lagt sig og 

status på skaderne var gjort op, fik bebo-

erne et udgangspunkt for, hvornår deres 

køkkener ville stå klar. Start 2016, har 

været første udmelding. Men nu siger 

rygtet 1 April. Dvs. godt et år efter bran-

den.  

Det var med mistro at ST fik en deadline pa  

start 2016. ST lige flyttede godt nok ind ca. 1 

mdr. efter branden der var den d. 12 Maj 

2015, uden de store forsinkelser. Men ST 

ulige, der branden ramte ha rdest, har været 

et forløb præget af forsinkeler og over-

skredne deadlines konstant. Selv d. 1. okto-

ber, der var meldt ud som indflytningsdag 

var ha ndværkere i fuld gang og gjorde det 

umuligt at komme ind, med et argument om 

at beboerne først kunne flytte ind efter fyr-

aften d. 1 oktober.  

For ST ulige var det 4,5 mdr. i skurvogne, 

hos forældre eller pa  nye værelser pa  kolle-

giet. Det er tydeligt den dag i dag, godt 9 

mdr. efter, at de 4,5 mdr. har taget ha rdt pa  

beboerne pa  ST ulige. En hurtig vurdering af 

beboerlisten pa  de to gange viser at ST lige 

har ca. 17 beboere pa  gangen, det boede pa  

gangen ved branden. Pa  St ulige er der kun 

ca. 9 tilbage.  

Meget kan skyldes tilfældigheder, men man 

kan ikke lade være med at tænke at branden 

har en stor del af skylden for et stort frafald.  

1. Oktober da de 4 køkkener blev til e t, i 3 

sammensatte pavillonvogne udenfor PR,  

lavede ST en fælles plan, der skulle gælde 

frem til februar. Der blev meldt ud at køkke-

nerne kunne sta  klar midt februar 2016. 

Ha bet var for mange, at det skulle være 

klart inden marts. Nu lyder rygtet pa  1. April 

og Lars Kaj kunne d. 19. januar bekræfte de 

forlængede udsigter.  

Da man spurgte til a rsagen var svaret 

”Sa dan er det med byggeri”. 

Lørdag d. 16 Januar stod ST op til et køkken 

uden vand, fordi alt var frosset. Det er trægt 

med plads i skabene og det kan være svært 

at fa  alle de nye beboere med ind i fælles-

skabet. Ikke desto mindre er de nyes uvi-

denhed netop en fordel, de ikke ved hvad 

brand og et køkken med veltempererede 

vandhaner indebærer.  

ST skal i hvert fald til at sadle om igen. For-

sikringssagerne er stadig ikke faldet pa  

plads og alle ma  sætte forha bningerne ned 

ift. hvorna r man ikke længere skal tage jak-

ke og sko pa , for at komme ud og hente et 

glas mælk.     /EmS22 

ST branden har mange positive 

ting med sig ogsa . Bla. har beboer-

ne fundet ud af at køkkenpavillon-

gen er kanon god at holde store 

fester i.  

Dette er et billede fra Nyta r! 
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Side 4 

Sex & Samfund 
Obskøniteter: Kalder vi alle de ting, som vi har vedtaget som uanstændige, upassende, uartige. Det er noget relativt, hvad vi 

forsta r ved obskønt. Inderne har templer med statuer, som vi efter vor ma lestok er obskøne.  

Oksykinsalve, oksykintablet: En salve eller tablet, som man bruger til børnebegrænsning, i reglen sammen med pessar. 

Man har troet, at oksykin havde en sædcelledræbende (se Befrugtning) virkning, eller at den skul-

le hæmme sædcellernes fimrebevægelser.  

Omskærelse: lat. Circumcisio. En operation af forhuden på penis. Forhuden trækkes frem, 

og det stykke, der rager ud over selve penis, klippes af…. Det er en religiøs skik hos jøderne, og 

dem kender vi dem navnlig fra; men den er meget udbredt over hele jorden hos mange folkeslag… 

Det er imidlertid overtro, na r det menes, at omskæring skulle forlænge samlejet pa  grund af den 

nedsatte følsomhed.—Men tro kan flytte bjerge, sa  overtro kan vel ogsa  forlænge et samleje.  

Onani: Kaldes også masturbation, selvtilfredsstillelse, ornani, autoerotik og mange andre 

navne. >> Selvbesmittelse << er en af de allerværste. Det stammer fra dengang, man troede, at 

onani var farligt og unormalt… Intet menneske behøver skamme sig over at onanerer. Det er ikke 

skadeligt—og det kan heller ikke overdrives. Kønsdriften ligner pa  mange ma der sulten efter 

mad. Og pa  samme ma de som vi som børn eller unge eller voksne tyer til en pølsevogn, hvis vi 

bliver sultne efter mad—pa  sammen ma de kan vi som børn, unge, som voksne—gifte eller ugif-

te—lade onanien klare den sexuelle sult, sa  vi kan tænke pa  andre ting.  Onanien er ligesom 

pølsevognen en udmærket sikkerhedsventil, der søger for, at vi kan tilfredsstille et behov, na r 

det dukker op pa  tidspunkter, da vi ikke har mulighed for og tid til en mere festelig ma de af 

tilfredsstille det pa .  

Onaniteknik: ...Mange har troet, at de fleste kvinder under onani havde en eller anden 

form for peniserstatning stukket op i skeden. Og mange har været bange for, at sa danne ting 

kunne forsvinde op i dem eller medføre kræft.  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Lidt at varme sig på i kulden 
Vejrudsigterne melder at vinterkulden 
holder sit isnende tag helt ind i marts, og 
derfor bliver der med sikkerhed brug for 
noget at varme sig på. Du kan selvfølgelig 
altid købe forskellige former for te, kaffe 
og kakao i butikkerne, men får du lyst til 
noget varmt, hjemmelavet, og super læk-
kert, så tag et kig på disse opskrifter: 
 
Chai latte 

4 dl vand 
1 kanelstang 
8 kardemommekapsler 
5 hele nelliker 
1 spsk. sort te 
4 dl varm mælk 
Stødt kanel 

Drys: 
1 tsk. stødt kanel 
½ tsk. Kardemomme 
1 tsk. Sukker 

Kog vandet op med kanelstangen, karde-
mommekapslerne og nelliker. Lad vand og 
krydderier sma koge under la g i 10 minutter. 
Tag gryden af varmen, tilsæt teblade og lad 
det trække i fem min. Varm mælken til lige 

under kogepunktet og skum den tilslut. 
Hæld teen gennem en sigte og server den i 
varmefaste glas. Fordel mælk og mælke-
skum i glassene, og slut af med at drysse 
kanel, kardemomme og sukker over. 

Kilde: Mad & bolig 
 
Varm chokolade med mynte 

100 g mørk chokolade 
1 l mælk 
8 After Eight-stykker 

Bræk chokoladen i mindre stykker, kom den 
i en gryde, og smelt den ved meget lav var-
me. Hæld mælken i gryden under omrøring, 
og varm hele blandingen op under fortsat 
omrøring. Hæld chokoladen op i glas eller 
krus (der er nok til 4 store glas). Kom 2 
stykker After Eight-chokolade i hvert glas. 
Herefter er det bare om at nyde den lækre 
kakao med et tvist af mint. 

Kilde: Søndag 
 
Kaffechok 

4 glas stærk kaffe 
8 cl rom 

4 kugler ekstra god chokoladeis 
Tilbered den stærke kaffe, hæld rommen i, 
fordel den i 4 store glas og top med chokola-
deis. Sa  bliver det ikke meget bedre (og 
nemmere)! 

Kilde: Søndag 
 
Varm chokolade med krydret skum 
 
1 l mælk 
6 spsk kakao 
6 spsk sukker 
1 dl piskefløde 
Lidt stødt muskat og 
kardemomme 

Varm mælken langsomt op i en gryde. Bland 
kakao og sukker i en ska l. Hæld lidt af den 
lune mælk i ska len og rør kakaoen ud. Hæld 
herefter det hele tilbage i gryden og varm 
drikken op under omrøring. 
Pisk fløden til skum og smag den til med 
muskat og kardemomme — det ma  gerne 
være lidt stærkt. Hæld kakaoen i 4 store glas 
og top med skummet.  

Kilde: Søndag    

    Louise P-20 

Svar fra BRAIN GYM; A. 23, det er de tal 

som indeholder vokalen O. B. 8.  
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Fastelavn er lige om hjørnet. Søndag d. 7 

Februar kan det være at du eller dine 

børn er inviteret til en festelig, slå på 

tønde-rafle-rafle-fastelavnsris– dag eller 

fest?  

Kollegiets Byttekælder og Nybro Tiden-

de inspirerer dig til hvad du kan klæde 

dig ud som OG holder ekstra ordinært 

åbent i byttekælderen i starten af febru-

ar, så du kan komme ned og hente mate-

rialer et godt kostume.   

Byttekælderen 

Byttekælderen ligger i PR kælderen. Kælde-

ren er fyld med ting, tøj, sko, møbler, bøger 

mm. Meningen er at man er velkommen til 

at tage de ting man har brug for med hjem 

og skal ikke nødvendigvis give noget i bytte. 

Byttekælderens ting bliver primært stillet 

ind i de afla ste lokaler i kælderen. Fa  gange 

om a ret bliver lokalerne a bnet og alt bliver 

stille frem. Byttekælderen hører under Ny-

broga rds miljøklub.  

Byttekælderen er  egentlig i live 24-7. Hver 

gang beboere ikke længere ønsker at bruge 

deres gamle ting, men de mener det er for 

godt til at smide ud, bliver det stillet ned i 

gangen i kælderen. Pa  samme ma de kom-

mer beboere der mangle ting, fx en ny ring-

mappe, en ska l, et bord, en jakke ned i kæl-

deren og ser om der er noget de kan bruge 

og pa  den ma de bliver alt genbrugt. Denne 

mulighed gælder ogsa  for dig. Klubben er 

som alle andre klubber drevet af frivillige 

engagerede kollegianere der sørger for at 

det hele fungere.  

Nu tænker du ma ske allerede pa  alle de ting 

du vil stille ned i kælderen. Men husk; 

”Show a limit to your kindness”. Er tingene i 

sa  ringe stand, sa  du ikke selv vil bruge dem, 

sa  er det bedre de ryger helt ud. Gamle tun-

ge TV er fx. heller ikke velkommen. 

Det er ikke kun Kollegiets egne beboere der 

stiller og tager ting fra kælderen. Na r bytte-

kældren er officielt a ben, kommer der oftest 

først nogle ældre damer og afleverer en helt 

masse. I timerne efter kommer beboere fra 

kollegiet og næromra det og tager mest ting 

med hjem. Sidst kælderen var a bent kom 

der tre mænd fra Syrien med en dame fra et 

asyl center.  

Dermed lever bytteklubben absolut op til 

sig forma l. At genbruge og ska ne miljøet.  

Åbent for Udklædning og Fastelavn 

Klubben har rigtig mange ting liggende. Det 

primære er dog tøj! Tøj til børn og voksne, 

til regn, til fest og et godt potentiale for at 

finde tøj til udklædning.  

Der er mange stoffer og evt. ogsa  ting der 

kan supplerer et godt kostume.  

Nybro Tidende tog et smut i kælderen for at 

komme med nogle bud pa  hvad man kan 

finde udklædning. Vi valgte bare at tage 

noget af det tøj pa  der var, men du kan jo 

altid selv sy ting om, bruge stoffet og være 

kreativ.  

Faktisk ma  konklusionen, efter at havde set 

udvalget være, at det kun er din fantasi der 

sætter grænserne for, hvad du kan klæde 

dig ud som!  

Alle Årtier 

Blomster i ha ret, et par fløjls shorts, en per-

lekæde, brunligt farvet trøje, et kassette-

ba nd, en brun kop,  sma  runde solbriller og 

et par fodformede sandaler. Hippiestilen er 

klar.  

Vil du kaste dig ud i et specielt a rti sa  er det 

helt sikkert at du kan finde nogle noget du 

kan bruge! 

Om det her er er forsøg pa  at ligne en havbi-

olog, en surfer eller en klovn i for store 

støvler sa  er det i hvert fald en lille udbud af 

det du kan finde i kælderen.  

Hvis du ikke selv er kreativ så kom ned 

og kig og kom evt. med din ide eller te-

ma, så vil vi hjertens gerne hjælpe dig 

med at give ideer!   

 

 

Side 5 

Fastelavns Udklædning  

holder ekstra ordinært åbent d. 2 Feb.  

fra 19-21  
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Side 6 

Dagsorden beboermødet 

  Valg af ordstyrer og sprog  

Thomas, dansk 

Hvem er tilstedeværende:   

Christoffer L07, Tina L07,Lasse T57,Bjørn 

L09, Sofie S35, Rene M43,Jakob S06,Katja 

P32,Lea H50,Thomas E23,Troels 

O07,Rasmus S21,Frederik H49,Benjamin 

B51,Andreas A35,Tobias J21,Adrian 

C24,John Varmecentral, Lars Kaj, kontoret, 

Ole L14,Johannes K46, Ea D63 

Aflæggelse af beboerra dets beretning for 

det forløbne a r. 

Der er ikke sket de største ændringer, med 

undtagelse af renoveringen af kældercafeen. 

Fremlæggelse af institutionens a rsregnskab 

til godkendelse 

KAB har ikke indsendt budget, derfor er der 

ikke noget a rsregnskab at godkende. 

Valg af formand for beboerra det og øvrige 

beboerra dsmedlemmer samt suppleanter 

for samtlige beboerra dsmedlemmer. 

Vi skal have en ny formand, da Thomas 

( den nuværende formand) ga r af. 

Tobias J21 træder til som ny formand.  

Christoffer L07 melder dig ind i beboerra det 

for L og H lejlighederne. 

Indstilling af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter for disse. 

Jakob og Ea skal afgive deres poster i besty-

relsen, der skal derfor vælges nogle nye 

repræsentanter.  

Jakob stiller op igen og Ea stiller op til sup-

pleant igen.  

Pa  april mødet, søges der om en ny supple-

ant igen.  

 

Revideret budget (O) 

 V. Jakob Jensen, Bestyrelsen  

Efter krav fra Gladsaxe kommune, forelæg-

ges beboerne for et revideret budget (se 

bilag). Det reviderede budget skyldes, at der 

over en a rrække er opsamlet et mindre un-

derskud, som kommunen kræver, bliver 

afbetalt i det indeværende regnskabsa r. Det 

reviderede budget varsler sa ledes en husle-

jestigning pr. 1. marts 2016. (se bilag) 

Kollegiet har et  underskud pa . 700.000kr. 

( som er opsamlet gennem nogle a r) 

Der vil derfor forekomme en stigning i hus-

leje: det vil se sa ledes ud. 

37 kr. for et værelse 

77 kr.  lejlighederne 

Evt. 

Emil G36 Camilla H54 er tra dt ind 

__________________________ 

Tilstedeværende: Emil G36, Camilla H54, 

Christoffer L07, Tina L07,Lasse T57,Bjørn 

L09, Sofie S35, Rene M43,Jakob S06,Katja 

P32,Lea H50,Thomas E23,Troels 

O07,Rasmus S21,Frederik H49,Benjamin 

B51,Andreas A35,Tobias J21,Adrian 

C24,John Varmecentral, Lars Kaj, kontoret, 

Ole L14,Johannes K46, Ea D63 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

Valg af ordstyrer og sprog  

Thomas, dansk 

Antal stemmeberettigede  

15 antal stemmeberettigede 

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

ra dsmøde 

Godkendelse af dagsorden  

Økonomi 

Alexander og Jakob er stadig i gang med 

overdragelsen, derfor vides de konkrete tal 

ikke, men der er overskud pa  kontoerne 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

Der er ikke kommet nogen dagsorden end-

nu. 

Indkommende punkter 

Cardio rum (A) 

V. Ole, Motionsklubben 

Motionsklubben søger om midler til at fa  

ska ret hul i væggen for at forbinde de to 

rum i O-kælderen, ligesom nede i kælderca-

feen, for at kunne lave et cardio rum. Det 

drejer sig om 14.000kr + moms  

Rasmus: der blev spurgt pa  køkkenet hvad 

de 14.000 dækker. 

Pengene dækker selve hullet i væggen. 

 Benjamin: køkkenet snakkede om at moti-

onsklubben allerede har fa et mange penge. 

Der blev snakket om at brugerkontingentet 

skulle stige sa  medlemmerne kunne betale 

noget af regning. 

Ea: motionsklubben har allerede søgt om at 

kontingentet skulle stige, men dette er alle-

rede blevet nedstemt af beboerra det.  

(Der er mulighed for at bruge driftpengene i 

stedet for at tage fra nykkontoen) 

For: 13, Imod:1, Blank: 1 

Det er hermed vedtaget. 

Ansøgning om Café (A) 

V. Christoffer Christensen, L07 

Vi ønsker at oprette en Bræt- og kortspil 

cafe  og søger derfor om at fa  stillet et rum til 

ra dighed. Vi vil oprette en forening til at 

varetage driften og kan fremvise Projektbe-

skrivelse samt et udkast til budget (se bilag) 

Thomas: Da der er lavet en forening, skal 

der laves nogle vedtægter. Rent formelt set. 

Rasmus: pensler, som fylder en del i budget-

tet, kunne muligvis la nes af Lars Kaj. 

Jakob: burde man ikke holde en generalfor-

samling sa  bestyrelsen kunne præsenteres. 

Christoffer: er villig til at afholde en holde 

en generalforsamling.  

For: 13, Imod: 0, Blank: 2 

Det er hermed vedtaget 

Køb af ny dankortterminal til KælderCa-

féen(A) 

V.Jakob Jensen, KælderCafe en 

KælderCafe ens dankortterminal er mildest 

talt gammel og nedslidt, og siden sommer er 

den begyndt oftere og oftere at give proble-

mer (hvor vi sa  ikke kan sælge via dankort). 

Ud over i baren, sa  kan dankortterminalen 

ogsa  la nes ud, hvilket fx gøres ved Fora rsfe-

sten pa  ST samt ved Nybro-festivalen. Nor-

malt vil vi i baren selv samle penge sammen 

til at købe en ny, men vi har ikke disse pen-

ge i øjeblikket. En ny \\\\\\\"topmo-

del\\\\\\\" koster totalt 6.000 (hvilket er 

det beløb vi ønskes tildelt) netop nu, sa -

fremt vi køber en ny terminal inden nyta r.  

Ved dette tilbud fa r vi 3.000 retur for den 

gamle, mod normalt ingenting. 

Terminalen kan ogsa  lejes, men allerede  

 

Referat af beboerrådsmøde 
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efter 18 måneder vil den billigste løsning være 
at købe den. Med en levetid på væsentlig me-
re end 1½ år, vil et køb være den bedste løs-
ning. 
\\\\\\\"Topmodel\\\\\\\" dækker her over, at 
den kan virke på både wifi og gsm. Dette er 
dels nødvendigt, da vi befinder os i en kælder, 
og dels da den så nemmere kan lånes ud til fx 
Nybro-festivalen (se bilag) 
 
Den nye dankort terminal vil ikke kunne tage 
mastercard/elektron. 
Der arbejdes dog på at få lavet en mobilepay 
funktion.  
 
Imod: -, Blank: - , For: 15 
Det er hermed afgjort 
Fortsat behov for telefon i baren(A) 
 
V.Jakob Jensen, KælderCaféen 
Det er tidligere blevet besluttet i beboerrådet, 
at overbartenderen i KælderCaféen skal gå 
rundt med en telefon, hvortil beboere kan 
ringe, fx i forbindelse med støjklager. Vi er fra 
telefonselskabets side nu blevet gjort op-
mærksomme på, at de vil lukke for vores 
abonnement, da der ingen aktivitet har været 
i 6 måneder. Før vi fortsætter betalingen til 
abonnementet, vil vi derfor gerne høre, om 
dette krav stadig bør gælde, i og med at der 
ikke virker til at være et behov for det 
 
Rasmus: køkkenet mener at det ville være rart 
at have en telefon at ringe til. 
Nummeret kan man finde på hjemmesiden. 
 
Jakob: det er ikke et problem at afskaffe tele-
fonen, men så skal der være en anden løsning. 

Da vi har lovet beboerne at det er muligt at få 
fat i bartenderne.  
 
( facebook kunne være en mulighed), men det 
er ikke sikkert at det vil kunne være en hold-
bar løsning. 
 
Katja: man kan få et armbånd som overbar-
tenderen kunne have på, som vibrerer når der 
kommer en besked eller den ringer.. 
 
For afskaffelsen: 5, Blankt: 6, Imod: 4 
Telefonen er afskaffet, men formanden øn-
sker stadig at kigge på en anden løsning. 
 
 
Årlig Julefrokost(A) 
V. Thomas Stigsberg Pedersen. 
Der søges om penge til afholdelse af den årli-
ge Julefrokost for alle aktive på Nybrogård 
kollegiet. Det vil blive afholdt i KælderCaféen 
og der vil være mad og lidt alkohol til halsen. 
Budgettet vil være variabelt men det antages 
at det vil være indenfor 8.000 - 14.000 kr. 
altm afhængig af hvor mange der deltager. 
 
Ea: køkkenet mener at det er mange penge 
 
Tobias: mener ikke at budgettet er specielt 
stort, så det burde ikke være et problem. 
 
For: 13, Blank: 1, Imod:1  
 
Hermed vedtaget 
Dato for aktivfest 13/2-16! 
 Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-
mer 
Camilla H54 melder sig ud Emil G36 melder sig 

ind i stedet  
 
Frederik N29 træder ind. 
Evt.  
1)Tobias: Er det et generelt problem at der 
bliver stjålet tøj fra vaskerummet? 
 
Ea: jeg har hørt historier om at der forsvinder 
ting og sager fra vaskerummet på trods af at 
det er på eget ansvar. Der er set nogle skumle 
typer inde i vaskerummet. Vi skal være obs på 
hvem der kommer med ind. 
 
 
Christoffer:  der har været mere fokus på at 
folk har fået stjålet tøj det sidste stykke tid 
 
Konstatering: der skal undersøges, hvor man-
ge der får stjålet tøj i vaskerummet 
 
2)Jakob: Antenne nettet er ved at være fær-
digt, de kanaler der er blevet stemt om vil 
derfor blive tilgængelig.  Når kanalerne er klar 
skal der laves en ny kanalsøgning.  
 
3)Benjamin: 
Hvor langt er vi med betaling af køkkenkassen 
(KAB) 
Der arbejdes på sagen og det burde være klart 
indenfor en rimelig tid. 
 
Ny mødedato 
1.feb. 2016.  
Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > Bebo-
errådet > Meld afbud, senest dagen før mødet 
finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden beboerrådsmøde:   
Fremmødte: 
Valg af ordstyrer og sprog  
Antal stemmeberettigede  
Godkendelse af referat fra sidste beboer-
rådsmøde 
Godkendelse af dagsorden  
Økonomi 
Øvrige meddelelser  
Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-
relsesmøde eller dagsorden før det næste 
 
Indkommende punkter 
Haveklubben (I) 
V.  Lea Reime, formand for haveklubben 
Der er brug for en formand til haveklubben. 
Jeg har indtil nu være midlertidig formand 
for Miia efter hun flyttede, men jeg ønsker 
ikke længere at være det.  
 
Cykeloprydning som lønnet projekt for 
beboerrepræsentanterne i bestyrelsen (A) 
V.Rasmus, Bestyrelsen 

Beboerrepræsentanterne i bestyrelsen fo-
restod sidste år cykeloprydningen. Det vil vi 
godt gøre igen og det skal iværksattes snar-
ligst, for at kunne nås før sommerferien. 
Vi vil gerne bede om at få tildelt (op til) 
2*15 timer for planlægning, varsling og 
afholdelse af cykeloprydningen 
 
Genindførelse af velkomst-/infomøder(D) 
V. Rasmus, bestyrelsen 
Indtil for ca. 3 år siden afholdtes der halvår-

lige infomøder for nye beboere i Kælderca-

féen, hvor kollegiet kort blev præsenteret, 

GH-kælderens funktioner blev gennemgået 

og de forskellige klubformænd kort gjorde 

reklame. 

Det er en rigtig fin måde at få budt nye be-

boere velkommen og lette indflytningen. 

Vi foreslår at genoptage dette med halvårli-

ge møder ultimo september og februar star-

tende fra sep. 2016; det kan evt. laves som 

et lønnet projekt for en eller flere beboere 

som tovholdere (jf. tidligere beboerrådsmø-

de i efteråret 2015). 

 

Formand for Kunstklubben(I) 

V. Maja Scheel Kvint, P38 

Jeg vil gerne blive formand for Kunstklub-

ben og få den op at køre igen. Kan jeg få 

vejledning til, hvordan det vil foregå? 

 

Fremlæggelse af KælderCaféens regnskab 

for 2015  

V. Henrik  

Bilag er vedhæftet 

 

Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer 

Evt.  

Ny mødedato 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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Generalsamling i KælderCaféen d. 23. februar 

KælderCafe en sta r foran sin a rlige general-

forsamling, og det bliver denne gang en vig-

tig en af slagsen. Generalforsamlingen skal 

afholdes en gang a rligt, og hvert a r er et af 

hovedtemaerne, valget af en ny bestyrelse. 

Hvert medlem er indvalgt for en to-a rig pe-

riode, hvorfor antallet af bestyrelsesmed-

lemmer pa  valg kan svinge fra a r til a r.  

I a r sta r det klart, at 3 ud af de 4 bestyrel-

sesmedlemmer samt suppleanten alle øn-

sker at træde ud af bestyrelsen. Der skal 

derfor som minimum findes 4 nye personer, 

der ønsker at tiltræde i bestyrelsen. 

Det ene af de afga ende bestyrelsesmedlem-

merne sidder samtidig som kasser for Kæl-

derCafe en. Ogsa  denne rolle skal derfor be-

sættes pa  mødet. 

Hvilke arbejdsopgaver sidder bestyrel-

sen med? Og hvor meget tid tager de? 

Bestyrelsesmedlemmernes primære opga-

ve, er at sikre at KælderCafe en drives for-

svarligt, ba de økonomisk og udviklingsmæs-

sigt. Arbejdet varierer derfor fra at omhand-

le den daglige drift til strategiske planer og 

beslutninger om KælderCafe ens fremtidige 

virke. 

Bestyrelsen skal som minimum mødes 4 

gange om a ret, men i det forrige a r har der 

været et møde ca. en gang om ma neden. 

Hvem kan være med? 

KælderCafe ens bestyrelse kan sammensæt-

tes af alle medlemmer af NYK (= alle beboe-

re pa  kollegiet). Man behøver sa ledes ikke 

være hverken bartender eller pa  anden ma -

de aktiv i KælderCafe en for at kunne være 

med i bestyrelsen. 

Vælger man at stille op til en bestyrelses-

post uden tidligere erfaring i baren, sa  vil 

man blot over tid blive sat ind i alle de dele 

af organisationen, som man ma  fa  brug for. 

Kunne du overveje at blive vores nye 

kasser? 

Kasseren i KælderCafe en behøver ikke at 

være en del af bestyrelsen. Uden kasser er 

der ingen KælderCafe , hvorfor der skal fin-

des en person pa  mødet for at KælderCafe en 

kan køre videre.  

Læser du business, økonomi eller andet, sa  

var dette ma ske et job for dig? Som kasser i 

KælderCafe en fa r du god erfaring med øko-

nomistyring i en virksomhed, der er aktiv 

økonomisk hver uge. Dette kan sa ledes be-

stemt bruges pa  dit CV, na r du engang skal 

videre fra kollegiet. 

Hvad sker der, hvis der ikke findes nye? 

Reglerne for KælderCafe en foreskriver, at 

en fuldtallig bestyrelse skal være valgt ind. 

Sa fremt en sa dan ikke kan findes pa  gene-

ralforsamlingen, sa  kan der først dannes en 

ny bestyrelse pa  en efterfølgende ekstraor-

dinær generalforsamling. Denne kan dog 

tidligst afholdes 3 uger efter den oprindeli-

ge generalforsamling. I mellemtiden vil Kæl-

derCafe en være lukket.           # Jakob S6 

Aktivfest! 
Lørdag d. 13. februar afholdes 

dette a rs aktivfest for alle bebo-

ere pa  Nybroga rd Kollegiet, der 

har været aktive for kollegiet i 

den ene eller den anden for-

stand i løbet af 2015 og starten 

af 2016. 

I a r afholdes begivenheden som 

en julefrokost, med start kl 

18:00. Festen er arrangeret af 

den tidligere beboerra dsfor-

mand, Thomas Stigsberg Peder-

sen, der gennem beboerra det 

har søgt om, og fa et tildelt, pen-

ge til afholdelse af festen. 

Traditionen tro, sa  byder festen 

pa  sa  vel mad som drikke, gan-

ske gratis for festens deltagere. 

Dette er sa ledes en belønning og 

en tak til de beboere, der har 

hjulpet aktivt med at gøre kolle-

giet til et bedre sted for os alle. 

Er du blevet glemt, sa  skriv til 

jako1291@hotmail.com 

HVOR OG HVORNÅR: KÆLDERCAFÉEN, 

TIRSDAG D. 23. FEBRUAR KL 20:00 

 



N Y B R O  T I D E N D E  F E B R U A R  2 0 1 6  

Side 9 

KælderCaféen har fået nyt drinkskort! 
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Den 7. februar er det fastelavn, og til 

denne dag skal der selvfølgelig være fa-

stelavnsboller. Kan du ikke lige finde ud 

af hvilke du skal lave, så får du her to 

forskellige udgaver af den berømte faste-

lavnsbolle.  

 

Wienerbrødsudgaven (35 stk.) 

 

Med creme og flødeskum 

 

Ingredienser 

500 g Hvedemel 

1 tsk. Salt 

60 g Sukker 

50 g Gær 

2.5 dl. Sødmælk 

1 Æg  

300 g Smør 

 

Creme: 

2 dl. Piskefløde 

2 dl. Sødmælk 

80 g Rørsukker 

4 Æggeblommer 

20 g Maizena majsstivelse 

4 tsk. Vanillesukker 

 

Flødeskum: 

5 dl. Piskefløde 

 

 Pynt: 

4 spsk. Flormelis 

 

Fremgangsma de: 

Mel, sukker og salt sigtes. Gæren udrøres i 

den kolde mælk, hvorefter æggene piskes 

sammen i en tredje ska l. Herefter æltes alt, 

pa  nær fedtstoffet, godt sammen til en dej.  

Dejen rulles ud i en firkant pa  ca. ½ cm’s 

tykkelse, hvorefter fedtstoffet fordeles i sma  

stykker pa  2/3 af dejen. Det er vigtigt at 

fedtstoffet har den rette konsistens, na r det 

smø-

res pa  (det skal ikke være smeltet). Hvis det 

er for ha rdt, kan det rive hul i dejen, og hvis 

det er for blødt kan det smelte dejen.   

Dejen lægges nu sammen i 3 lag, hvor den 

del der er uden smørstykker, lægges hen-

over resten af dejen først (herved kommer 

det til at ligge i lag af dej, smør, dej, smør og 

dej). Herefter rulles dejen ud, hvilket skal 

gentages mindst 3 gange (gerne med 30 

minutters mellemrum, hvor dejen lægges i 

køleskabet).  

Na r dejen er klar til brug, rulles den til ca. 

50x80 cm, hvorefter den skæres i firkanter 

pa  10x10 cm. Hjørnerne pa  de firkantede 

stykker foldes mod midten, og bollen ven-

des om og lægges pa  bagepapir med samlin-

gerne nedad.  

Bollerne bages ved 220 grader C alm. ovn i 

ca. 10 minutter, hvorefter de stilles til afkø-

ling.  

 

Cremen:  

Fløde og mælk blandes sammen i en gryde, 

og halvdelen af sukkeret tilsættes, hvorefter 

dette koges langsomt op. Æggeblommerne 

piskes luftigte sammen med maizena og 

resten af sukkeret. Na r mælken koger hæl-

des den forsigtigt i æggemassen mens der 

piskes. Hele massen hældes tilbage i gryden, 

og varmes forsigt op, hvorefter den hældes 

op i en ska l og stilles til afkøling.  

Piskefløden piskes til flødeskum.  

Bollerne flækkes helt eller delvist, og der 

sprøjtes en klat creme i hver bolle. Herefter 

fyldes de med flødeskum, og drysses med 

flormelis. 

 

 

Fastelavnsboller med kakaoglasur (18 stk.) 

Ingredienser:  

50 g Gær 

2.5 dl. Sødmælk 

125 g Smør 

2 Æg 

1.5 tsk. Salt 

2 tsk. Sukker 

500 gram Hvedemel 

 

Fyld: 

2 Æg 

2 spsk. Sukker 

1 spsk. Maizena majsstivelse 

2.5 dl. Sødmælk 

0.5 tsk. Vanillesukker 

 

Glasur: 

100 g Flormelis 

1 spsk. Vand 

2 spsk. Kakao 

 

Fremgangsma de:  

Gæren udrøres i lunken mælk, hvorefter det 

smeltede smør, æg, salt og sukker røres i. 

Melet røres i lidt af gangen, og dejen æltes 

godt sammen.  

Dejen stilles herefter til hævning i ca. 30 

minutter, hvor man passende kan lave kage-

cremen. 

Æg og sukker piskes sammen i en gryde, 

hvorefter mel og mælk tilsættes, og cremen 

bringes i kog under konstant piskning. Her-

efter smages der til med vaniljesukker.  

Tip! Drys lidt sukker over cremen, mens den 

køler, sa  der ikke kommer skind pa .  

Na r dejen har hævet, sla s den ned og deles i 

to kugler. Hver kugle rulles ud til en firkan-

tet plade pa  ca. 30x30 cm. Denne deles i ca. 

9 sma  firkanter af 10x10 cm. Herpa  lægges 

ca. en teske af fyldet, hvorefter dejen lukkes 

omkring fyldet, sa  der dannes en bolle. Bol-

lerne stilles pa  en bageplade med lukningen 

nedad.  

Boller bages ved 225 grader C. alm. Ovn i ca. 

15 (til de er gyldne) 

Na r bollerne er let afkølede, kan der kom-

mes glasur pa . Flormelis, cacao og det ko-

gende vand røres sammen, hvorefter glasu-

ren smøres pa  bollerne. 

    Louise P-20 

NybroTidendes madklumme: 

Mad efter 



F E B R U A R  2 0 1 6  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 11 

VETAMINBOMBER– Ingefærshots 

Her på NybroTidende har vi fundet en 
række køkkentips, som man simpelthen 
ikke kan være foruden. Et par af dem kan 
måske lyde lidt spøjse, men en ting er 
sikkert: de vil med garanti komme dig til 
gode på et eller andet tidspunkt i den 
daglige omgang i køkkenet! 
 
 
Problemet: Din avocado bliver brun 

Løsningen: Olivenolie  
Efter du har ska ret din avocado over, bliver 
den ret hurtigt brun pa  grund af iltning. De 
fleste forsøger at afhjælpe dette problem 
med citronsaft, men undersøgelser viser at 
olivenolie fungerer meget bedre! Hvis du 
pensler din avocado indvendigt, og kom den 
i en lufttæt pose, sa  holder den sig grøn og 
fin. 
 
 
Problemet: Du ved ikke, om dine æg stadig 
er friske 

Løsningen: En ska l med vand  
Tag en ska l, fyld den halvt op med vand, og 
kom forsigtigt æggene ned i ska len. Hvis 
æggene synker, er de gode -  hvis de flyder, 
er de da rlige. Forklaringen er, at der med 
tiden siver luft ind i ægget gennem skallen, 
sa  hvis det har ligget  for længe, er det ble-

vet let pa  grund af luften, og derfor ogsa  
da rligt. 
 
 
Problemet: Indholdet i din gryde koger hele 
tiden over  

Løsningen: En træske  
Hver gang du koger noget i en gryde (og er 
bange for at det koger over), sa  læg en træ-
ske ovenpa  gryden, og vupti, sa  koger det 
ikke over. Forklaringen skulle være at bob-
ler er ustabile, sa  træskeen vil bryde over-
fladen pa  dem, samt at bobler er fyldt med 
damp, sa  dampen vil kondensere tilbage til 
flydende form, sa  snart den rammer noget, 
der er under kogepunktet. 
 
 
Problemet: At skille æggeblommer fra hvi-
derne 

Løsningen: En vandflaske 
Start med at sla  æggene ud pa  en tallerken. 
Tag din, rengjorte, plastikflaske, og tryk den 
flad, sa  der bliver skabt undertryk. Hold 
trykket. Pllacer herefter flaskens hals over 
en æggeblomme og giv slip pa  flasken, sa  
æggeblommen smutter ind i flasken. Tryk 
dernæst forsigtigt æggeblommen ud pa  en 
anden tallerken. 
 

Problemet: Du har spildt rødvin pa  din hvi-
de bluse! 

Løsningen: Salt 
Hæld salt direkte pa  pletten, sa  hurtigt du 
kan komme til det. Lad saltet ligge pa  plet-
ten natten over, og vask sa  din bluse. Saltet 
vil have suget rødvinen til sig – og sa  skulle 
din bluse være sa  god som ny (og helt fri fra 
rødvinspletter)! 
 
 
Problemet: Du græder, na r du skærer løg 

Løsningen: En skive brød i munden – eller 
frosne løg 
Her er et problem som langt de fleste døjer 
med! Na r du skærer i et løg, frigiver det en 
bestemt type gas, som bevæger sig opad og 
rammer vandet i dine øjne. Na r den gør det, 
bliver der skabt en slags syre, som gør ondt 
og fa r dine øjne til at løbe i vand. Men hvis 
du stikker en skive brød i munden, mens du 
skærer løg, skulle gassen sætte sig i brødski-
ven ,og derefter bevæge sig ind i din mund, i 
stedet for dine øjne. 
Har du ikke lige lyst til at sta  med en skive 
brød i munden, sa  prøv at nedkøle løgene, 
inden du skærer dem. Enzymerne, og der-
med gasproduktionen, er nemlig mindre 
aktive, na r løget er nedkølet.  
    Louise P-20 

5 Køkkentips du bare må kende! 

Vinteren er over os, og det kan være 
hårdt for humøret og energiniveauet  
med de mange mørke timer. Derfor te-
ster NT energibomber.  
Ingefør skulle  have anti inflammatorisk 
virkning, kunne forbygge og behandle kræft,  
forsøg med rotter viser det kan beskytte 
mod leverskader og lette fordøjelsen af fedt 
samt øge energi-niveauet. Alzheimers, dia-
betes, hjertesygdomme, vi kunne blive ved 
med at nævne sygdomme indtagelsen af 
ingefær har en helbredende virkning pa .  
Nybro Tidende afprøvede 2 opskrifter og 
lod ST smagsteste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingefærshot A 
85 g. frisk ingefær, skra ret i tynde skiver 
1 økologiske citroner, ska ret i tynde skiver 
3,5 dl. Vand + 2 dl. vand 
100 g. sukker 
Kog ingefær, 3,5 dl vand og citron ca. 45 
min. tilsæt sukker + 2 dl. vand og kog et par 
minutter. Afkøl og sæt i køleskab. 
 
Ingefærshot B  
1 dl vand 
25 g ingefær 
1,5 citroner, saften herfra 
1 brev kamillete 
2 spsk. honning 
Skræl ingefæren. Skær i tynde skiver og 
kom i gryde med vand. Lad koge under la g i 
20 min. Tag gryde af varmen og tilsæt bre-
vet med kamillete og citronsaft. Lad gryden 
sta  til det er stuetemperatur, rør derefter 
honning i drikken. 
 
Vinderen Blev—Opskrift B 
Generelt var der stor ros til begge opskrifter 
og stillingen stod lige indtil det sidste. ”A 
smagte mere af Ingefær, mens B smagte 
mere af citrus” lød kommentrane bl.a.  
 

Med 7 stemmer til B og 5 til A blev det den 
ingefærshot med ingefær, honning og citron 
der løb af med en sejer. Begge opskrifter var 
lette at lave og det anbefales man laver stør-
re mænger, evt. med mindre vand, hvis man 
vil have den mere kras i smagen, og kan 
ogsa  supplerer med chili.  
Kokkens egen mening er at opskrift B er 
bedst, da opskrift A indeholder utroligt me-
get sukker. Beboernes vurdering var ogsa , 
at drikken ville være god at blande op med 
vodka!     /EmS22 
 
 
 
 
 
   

VITAMINBOMBER– Ingefærshots 
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Side 12 

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 

Hvad i alverden handler det her nu om? 

Godt spørgsma l! Jeg ma  dog skuffe dig, og 

fortælle, at du bliver nødt til at læse lidt 

videre for, at forsta  hvor jeg vil hen. 

Indrømmet! Matt Damon er en af mine ab-

solut yndlingsskuespillere. Det stammer 

nok helt tilbage fra min barndom, hvor der 

bare var noget specielt over film som The 

Bourne Identity. 

Giv dig selv et minuts tid til at tænke pa  de 

film, hvor du husker at Matt Damon har 

spillet med i. Tænk nu over, i hvilke af disse 

film han bliver glemt, mister sig selv eller pa  

anden vis bare er den værste passager, du 

kan rejse ud i verden med.  

Det hele starter i hans helt store gennem-

brud, filmen ”Good Will Hunting” - en film 

han i øvrigt selv har skrevet. Allerede her er 

mentaliteten ustabil, genial jovist, men han 

har dog svært ved at finde sig selv. Lad det 

være et varsel om ’worse to come’.. 

A ret efter lander han sa  en rolle i storsucce-

sen ”Saving Private Ryan”, filmen hvor Tom 

Hanks sendes ud for at redde den forsvund-

ne Private Ryan dybt inde i nazi-Tyskland. 

Hvem tror du der spillede Private Ryan? Jep, 

det var Damon. 

Matt medvirker i en lang række film i a rene 

efter indtil han for alvor rammer sin næste 

succes, The Bourne Identity, en film der 

ender ud i en triologi. Se her kan man da 

snakke om ligheden med en virkelig da rlig 

bytur. Matt va gner op med skudsa r, ingen 

penge og ingen hukommelse—og sa  er han 

jaget vildt uden vide hvorfor. Kryds lige 

fingre for, at det ikke er du eller jeg efter 

næste tur i KælderCafe en. 

I de senere a r har Matt Damon medvirket i 

en mindre række af Sci-Fi film. Lad os nu 

bare sla  fast fra start—Det er ved gud ikke 

den smarteste beslutning, at lade en mand 

med sa  da rlig stedsans tage med i rummet.. 

Interstellar blev sla et op som en kæmpe 

film da den kom frem, nok mest af alt grun-

det Christopher Nolans kæmpe succes med 

sine forrige film. Om end jeg ikke selv fandt 

filmen særlig god, sa  var det dog sjovt at se, 

hvem den forladte forsker var i det ydre, 

ydre rum. Jep, igen Matt Damon. 

Meget bedre gik det ham ikke i The Martian. 

Tænk bare, en hel film bygget op omkring, 

at Matt Damon ikke kan finde hjem i tide. 

Mon det er et tegn? 

Det var min lille sidenote omkring Matt Da-

mon                # Jakob, S6 

Have anyone seen Matt Damon….? 

 

 

2.2 Kyndelmisse— Public day, because we are half way 

through winter.  

4.2 Cinema premiere; FIFTY SHADES OF BLACK, Comedy 

5.2. Crawn Prinsess Mary Birthday, 1972 

6.2 Prinsess Marie Birthday, 1976 

7.2 Fastelavn 

14.2 Valetines day  

18.2 Cinema Premiere; 13 Houres, Action 

27.2 Chocolate Fastival, Look at fb; Chokoladefestival 

 

 

 

 

A. Hvad er det næste tal i den række? 

2, 8, 12, 14, 21, 22 ?  

B. En vagabond har fundet ud af, at han ved at samle syv ciga-

retskod kan lave en hel cigaret. Nu er heldet med ham, og han 

finder i alt 49 skod på én dag. Hvor mange cigaretter kan han 

ryge den dag?  

 

 

 

 

 

Svar findes; nederst på side 4.  


