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Foråret er kommet til Nybrogård! 

Foråret er omsider over os - lækkert! Med sig 
bringer foråret både lys og varme, hvilket brin-
ger mere liv til kollegiet i månederne fremover. 
Netop nu starter flere af kollegiets klubber nem-
lig op igen. Især klubberne der holder til uden-
dørs begynder at røre på sig.  
 
Som du kan læse om i denne måneds blad, så er 

det netop nu at fodboldklubberne starter sæso-
nen. Du kan stadig snildt nå at være med, både 
på herre- og dameholdet. 
Kanoklubben er en anden, der nu begynder at 
mærke aktiviteten stige igen. Det lækre vejr og 
de små 20 grader i næste uge kan formentlig 
lokke en par friske beboere ud på årets første 
tur. Skal du også afsted? 

Udveksling—noget for dig? 

Side 8 

Sekretariatet søger flere 

Side 11 

 

 

KAB har fået snakket internt omkring køk-

kenkassen, de er blevet enige om at de kan 

starte betaling til køkkenkassen over husle-

jen allerede fra maj måned.  

Der er bred stemning for at bryggerklubben 

bør fortsætte deres brygning i bryggerklub-

bens lokale.  Hvis punktet tages op igen vil 

det blive aktuelt at spørge det nævnte køk-

ken til deres holdning i sagen. 

Maja får hermed 1000 kroner til renovering 

af Kunstklubbens vægge. 

Tobias tager rollen, og hermed vælges Tobi-

as til ny observatør i KælderCaféen 

Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer. Lukas J32 er ny suppleant i stedet for 

Alexander J22.  

Emil: kan man få tilskud til bokse(tv) – 

Det er blevet drøftet tidligere, men ikke 

vedtaget. Det foresloges at punktet kan 

blive taget op til næste Beboerrådsmøde.    

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 6/4 kl. 19.00 

Klubberne vågner igen 

Side 5 
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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 Andreas L31 

Ea, D63 (suppleant)      

    Kunstklub Havegruppen 

Beboerrådet Sekretær  Maja, J16 Lea, L02 

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 Lukas, J32 

  tidende@nybro.dk     

EF-lige:           Nybro Kagefestival FC Nybro 

  Sekretariatsgruppen/fremleje Maria, D60 Casper, E35 

GH-ulige:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00     

  og Torsdag 20:00-21:00   FC Nybro Chicks 

GH-lige:       Emil, G36 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 

                     Lukas, J32 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 50 53 43 46   

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

                    Mads, M51 (sup.) Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.:  LM-kælder 

LM-lige:         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:        

  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: Kasper Hansen, R66 

C, D og G: Kasper, C02   Medlem: Andreas Halling, A35  

    Sekretær: René Sønderbæk, M43 

H og L:      Christoffer, L07   Beboerrådsrepræsentant: Tobias, J21  

  Suppleant: Keegan van Kooten, N33 

M, O og S: Troels, O07  Kasser: Kasper Hansen, R66 

        

  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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Kom tæt på KælderCaféens bestyrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasper 

Næstformand og kasserer   

Har boet på kollegiet i 2 år   

Aktiv som bartender, i motions-

klubben og kunstklubben  

 

 

 

 

 

 

 

Jakob 

Formand  

Har boet på kollegiet i 5,5 år   

Aktiv i Indkøbsudvalg, bestyrelses-

formand for kollegiet, antennean-

svarlig,  NybroTidende, fodbold-

holdet og bartender mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keegan 

Suppleant  

Har boet på kollegiet i 9 måneder   

Aktiv som  bartender i KælderCa-

féen 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas 

Bestyrelsesmedlem 

Har boet på kollegiet i 4,5 år   

Aktiv som bartender, i barens ind-

købsudvalg og i beboerrådet 

 

 

 

 

 

 

 

René 

Sekretær  

Har boet på kollegiet i ca. 3 år   

Aktiv som  beboerrådsmedlem og 

bartender 

Louise P-20 

Som man kunne læse i sidste måneds NybroTidende, 

har KælderCaféen fået en ny bestyrelse og kasserer. 

I denne udgave får du muligheden for at se lidt nær-

mere på de nye bestyrelsesmedlemmer, og læse om 

deres planer for KælderCaféens fremtid.  

 

KælderCafe ens nye bestyrelse er fyldt med friske kræft-

er. Til generalforsamlingen d. 23. februar valgte alle 

bestyrelsesmedlemmer, pa  nær formanden, nemlig at 

træde af.  

Dette giver mulighed for at forny baren pa  mange for-

skellige omra der, og arbejde ud fra særligt e t fokusom-

ra de: at fa  flere beboere ned i baren.  

Den nye bestyrelse har indtil videre kun haft fa  møder, 

og mange af deres tiltag kan derfor kun kategoriseres 

som overvejelser — men dem er der til gengæld mange 

af.  

 

Bedre og lettere for kunder og frivillige 

I bestyrelsen arbejdes der pa  at gøre mange ting bedre 

og lettere—ba de for kunderne og de frivillige i baren. 

- Vi har talt om at indføre mere brugervenlige betalings-

metoder, sa som MobilePay, fortæller næstformand og 

kasserer Kasper.  

- Vi prøver ogsa  pa  at være lidt mere a bne omkring tin-

gene nu, f.eks. med budgettet der bliver fremlagt pa  næ-

ste beboerra dsmøde, fortæller sekretær Rene .  

- Ja det bliver fremlagt, sa  folk ligesom ved hvilken bar 

de har, fortsætter formanden Jakob.  

 

Nye frivillige udvalg skal skabe mere PR 

Andre overvejelser ga r pa  at skabe to nye udvalg, der 

skal gøre det nemmere for de nuværende udvalg i baren, 

samtidig med at de skal være med til at skabe mere PR 

omkring baren. 

- Der er blevet snakket om at lave et  designudvalg, hvor 

tanken sa  er, at der kan sidde flere mennesker og deles 

om de designopgaver der er, og de personer behøver 

ikke nødvendigvis at være med i baren ellers, fortæller 

formanden Jakob og fortsætter: 

- Det drejer sig primært om temafestplakater og slides 

til vores fjernsyn i baren. 

- Vi har overvejet at lave en ny PR-gruppe, som f.eks. vil 

have til opgave at planlægge nogle sma  ting hver anden 

fredag, sa som tilbud osv., men det er noget der kommer 

styr pa  over tid, fortæller Jakob.  

Åbne over for nye ideer 

Den nye bestyrelse er meget a ben 

over forslag og gode ideer, sa  sid-

der du med noget, du mener kunne 

være fedt for baren, skal du ikke 

tøve med at kontakte dem.  

Kontakt baren pa  deres Facebook-

side; alt du skal gøre er at søge 

efter KælderCafe en i emnefeltet, og 

skrive en besked til dem.   

Hvis du like’er siden, kan du ogsa  

altid følge med i hvorna r der er 

særlige tilbud, temafester og meget 

mere! 
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Side 4 

Sex & Samfund 
Passe på: >> Jeg skal nok passe på!<< og >> Du må endelig også passe på!<< er som regel mandens og kvindens bemærkninger til 
hinanden om børnebegrænsning. Desværre er det ikke så ligetil at >> passe på <<. Hvis en pige idag er så fornuftig, at hun tager pes-
sar på inden hun går hjemmefra, risikerer hun at hendes nybagte tilbeder går fuldstændig i baglås over en sådan betænksomhed—
måske bliver han endda forarget…. Det er blandt andet sådan nogle ting, der gør, at ca. 30.000 
danske piger årligt bliver gravide uden at være gift med manden.  
 
Penis: Kaldes også mandlige lem, tissemanden (se uartige ord), kønslemmet og mange andre 
ord. Det er—sammen med anus—det, som en voksen mand ikke må vise på en badestrand…. Vi 
ved, at blandt andet de gamle grækere tilbad penis (se Fallos) og lavede amuletter til børnene og 
bagte småkager i penis facon. Altså en helt anden accept af dette organ end den, som vi kender. 
Blandt mænd I vores samfund findes også en slags penisstolthed; og hos en del kvinder en mere 
eller mindre bevist penismisundelse—penisneid, penisjalusi —Altså en negative form for til-
bedelse. Og takket være at penis skjules, især ved erigeret tilstand, er mange kvinder til start ret 
ukendte med fænomenet og noget forskrækkede, fordi den erigerede penis slet ikke ligner den, 
man ser på statuerne i parkerne eller hos små drenge, der sopper i strandkanten.  
 
Pessar: Er en gummiskål, som man kan sætte op I skeden (se kønsorganer, kvdl. Og børne-
begrænsning) for at hinder sædsællerne i at trænge op i livmoderen og vidre ud i æggelederen, 
hvor de kan befrugte kvindens æg. Man har ikke kendt passarer i mere end et hundrede år. 
Før den tid brugte man andre ting fx. En lille svamp—som de gule vaskesvampe... 
Netop i efteråret 61 er der dukket et nyt børnebegrænsende middel op I Danmark: Kvinden 
tager en pille hver aften i dagene mellem mensturationerne… Udgiften til disse piller er i øjeb-
likket ca. 30 kr. Om måneden; men holder pillerne, hvad de lover, er det en revolution inden-
for samlivet.  
 
Brain Gym: A: Holland, B. Mali, C. 6. Antallet af bogstaver i ugedagene. Mandag=6 osv. D. 5 - 5 + 

5 - 5 + 5  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

361 Kano- & Kajakklub inviterer til 

OPERATION REN SØ 16. APRIL 
Program:  

Kl. 10.00, Vi mødes til morgenmad/formiddagskaffe i 361s klub-

hus 

Kl. 10.30, Indsamlingsområder anvises og affaldsindsamlingen 

begynder 

Kl. 13.30, Vi mødes igen i 361s klubhus - status 

Kl. 14.00, Fælles frokost i 361s klubhus 

Kl. 15.00, Afslutning 

Operation Ren Sø er en aktivitet, hvor alle (børn, unge, voksne 

og ældre, ja selv barnevogne kan deltage) inviteres til en hyggelig 

dag i naturen. Vi går langs søerne og Mølleåen med trillebøre og 

gribetænger og fjerner affald. Hvis vejret tillader det, kan nogle ro 

i kanoer langs bredderne og fjerne affald fra vandsiden. Vi slutter 

med frokost i klubhuset. 361 sørger for morgenmad/

formiddagskaffe, gribetænger, trillebøre, kanoer samt frokost. 

Tilmelding er ingen betingelse, men af hensyn til indkøb, modta-

ger vi den meget gerne på e-mail: kontoret@361.dk eller 

alternativt på telefon 45 360 361 i 361s kontortid, som er den 

første mandag i hver måned 17:00-19:00  

 

Med venlig hilsen 

Per Arentoft 

361 Kano- & Kajakklub 

Nybrovej 361, 2800 Lyngby 

Se mere om 361 Kano- & Kajakklub: http://www.361.dk 

 

 

mailto:kontoret@361.dk
http://www.361.dk
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Kalenderændring gav anledning til 

aprilsnar.  

Det franske nyta r blev i 1564 flyttet fra 1. 

april til 1. januar. Alle, der havde glemt 

ændringen og derfor alligevel gav nyta rs-

hilsner 1. april, blev udsat for spot og dril-

lerier - eller aprilsnar. 

Hele forvirringen omkring datoen for nyt-

a r skyldtes, at de fleste europæiske lande 

fejrede højtiden pa  andre datoer end den 

1. januar. Officielt brugte de fleste euro-

pæiske lande den julianske kalender, hvor 

det nye a r begynder den 1. janu-

ar.  Alligevel blev nyta r i mange lande 

fejret den 25. december pa  Jesu' fødsels-

dag, og i andre den 25. marts pa  dagen for 

Jesu' genopstandelse. 

Aprilsløgnen stammer fra Frankrig 

Franskmændene fejrede nyta r pa  fora rs-

solhverv den 1. april, men i 1564 beslut-

tede Karl 9. at flytte nyta rsdag fra 1. april 

til 1. januar. 

I Frankrig var det en tradition at besøge 

hinanden og komme med gaver pa  nyt-

a rsdag. De, der fortsat dukkede op med 

gaver den 1. april, blev derfor udsat for 

spot og drillerier. 

Hurtigt blev det en ny tradition at komme 

pa  besøg den 1. april med hadegaver og 

lade, som om man ikke vidste, at nyta rsaf-

ten var blevet flyttet. 

 

 

 

 

 

 

http://historienet.dk/ /EmS22 
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 Sommerklubberne vågner 
Foråret er på vej og sommeren er inden-

for rækkevidde. Kollegiet har mange for-

skellige klubber. Mens nogle klubber har 

mest aktivitet om vinteren er andre me-

re aktive i de varme mdr.  

Vi vækker din hukommelse 

fra vinterhi og huske dig på 

alle de gode klubtilbud og 

aktiviteter du kan være en 

del af.  

(Find alle formænds navne pa  side 2 

i NT og læs evt. mere pa  

hjemmesiden om; hvor-

dan du bliver medlem).  

Biklubben: 

Opstartede 2014. 

Forma let med klub-

ben er at beboere 

som er interessere-

de i biavl, har mu-

lighed for at være 

sammen med lige-

sindede og lære om 

det at holde bier. 

Kollegiet har dermed sin egen honning der 

sælges flere gange om a ret!  

Kanolauget 

Kollegiet har pt. 2 turkajakker, 4 havkajak-

ker og 6-8 kanoer man kan la ne, hvis man 

er medlem.  

Faktisk sta r klubben til at skulle have ny 

formand fora ret 2016. Sa  vil du være for-

mand for kollegiet kanolau og sta  for ind-

meldning, introkurser, reparationer og alle 

andre tiltag eller arrange-

menter du har lyst  

 

 

til? Sa  hold dig opdateret pa , hvorna r det 

er tid til formandsskift, eller kontakt nuvæ-

rende formand allerede nu.  

Fodbold, F.C. Nybro Chicks  

Er kollegiets damehold. De træner en til 

to gange om uge ved Engelsborgskolen 

(lige ved Netto) sammen med nabo kolle-

giet (POP). Der spilles i en kollegieturne-

ring mod andre kollegiehold. Fa  mere in-

formation i facebook gruppen: PoNyerne  

Haveklubben 

NYK Havegruppe har eksisteret siden 

1978.   

Som medlem af haveklub-

ben fa r du tildelt en have, 

som du kan have alene 

eller dele med andre. Som 

haveejer kan du dyrke 

hvad du har lyst og over-

skud til – haveeksperimen-

terne sta r for egen regning. 

Til hvert haveareal findes 

der et udvalg af havered-

skaber, en have slange og 

trillebør. . 

Der arrangeres i løbet af 

a ret fælleshavedage, hvor 

medlemmerne har mulig-

hed for at hygge sammen 

mens de arbejder i deres 

egne haver.  

 

Cykelværksted 

I cykelværkstedet er der forskelligt værk-

tøj og lidt vaskegrej. Kort sagt er der alt 

det, du behøver til ba de store og sma  repa-

rationer og vedligeholdelser af din cykel. 

For at blive medlem skal du tage dit vaske-

kort med til Lars Kaj (varmemesteren). 

Cykelværkstedet er placeret i kælderen 

ved blok M. 

EmS22 

Hvorfor lyver vi 1. april? 
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Side 6 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Tilstede: Adrian C24, Lars Kaj, John, Jakob 

S06, Fredrik N29, Rene M43, Andreas L31, 

Mads M51, Emil G36, Katja P32, Lea H50, 

Tobias J21, Rasmus S21, Christoffer L07, 

Johannes K46, Lukas J32, Ea D53, Maja J16. 

Fremmødte: 

1) Valg af ordstyrer og sprog: Tobias, dansk 

2) Antal stemmeberettigede: 11 antal 

stemmeberettigede.  

3) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

4) Referatet godkendes . 

5) Godkendelse af dagsorden. Dagens 

dagsorden godkendes 

6) Økonomi. Jakob har ikke fået status på 

hvad der står på de to kontoer af Alexander. 

Men der er givet nogle penge ud til aktivfe-

sten og derudover er der givet nogle penge 

til musikrummet. I forhold til bankens krav 

om underskrifter fra alle beboerrådsmed-

lemmerne står der nogen navne som ikke er 

gældende. Desuden mangler Jakob stadig 

nogle underskrifter fra nogen, hvilket gør at 

listen ikke er klar til, at kunne blive videregi-

vet til banken. Jakob Jensen sørger for at få 

underskrifter på dem der er og sender re-

sten til Tobias. 

7) Øvrige meddelelser  

Der er ikke ingen øvrige meddelelser. 

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

KAB har fået snakket internt omkring køk-

kenkassen, de er blevet enige om at de kan 

starte betaling af køkkenkassen allerede fra 

maj.  

Dette kræver at der aftales et månedligt 

beløb fra alle køkkener, da beløbet skal væ-

re det samme for alle køkkener.  Desuden 

vil KAB have 2000kr. for at oprette dette. 

For at køkkenkasse ordningen skal fungere, 

vil det kræves at der laves nogle procedure 

for hvordan den køkkenansvarlige vil få det 

til at fungere. 

Det besluttes at punktet tages op til næste 

beboermøde. 

8) Indkommende punkter 

A) Ny formand for musikklubben(I) 

V. Astrid Elme Breum M42 

Musikklubben vil gerne informere om, at 

formandsposten er overgået fra Astrid Elme 

Breum til Andreas Willumsen. 

Andreas er ny formand for Musikklubben. 

Andreas er hermed den nye formand for 

Musikklubben. 

B) Stik mellem ovn(V) 

V. Troels Lunde Hagensen L28 

Jeg kunne godt tænke mig at trække strøm 

fra en 16A gruppe på mit køkken. 

Det jeg søger, er tilladelse til selv at betale 

en elektriker for at sætte en 5 polet kontakt 

op mellem ovn og udgang, i stedet for at 

udgangen går direkte i ovnen uden brug af 

en kontakt. Vi er to på gangen der foretræk-

ker at brygge på vores køkken, det vil jeg 

gerne blive ved med (der er så ensomt i 

kælderen). Chancen for at der er andre kon-

takter kan komme til gode er minimal. Der-

for placeringen og derfor min udgift. 

Troels (Brygformand)  Troels er ikke mødt 

op, så punktet frafalder. 

Der spørges dog til hvad holdningen er hos 

Lars Kaj (Varmemesteren)  

Han mener at brygningen ikke bør foregå på 

køkkenet, men derimod i det lokale bryg-

gerklubben er blevet tildelt.  

Jakob: det bliver hurtigt en principsag, i 

forhold til at enkelte personer kan lave ting 

om såfremt de selv betaler for det. 

Der er bred stemning for at bryggerklubben 

bør fortsætte deres brygning i bryggerklub-

bens lokale.  Hvis punktet tages op igen vil 

det blive aktuelt at spørge det nævnte køk-

ken til deres holdning i sagen. 

C) Renovation of walls in art club(V) 

V. Maja Scheel Klint J16 

Kunstklubben søger 1000-1200 kr til reno-

vering af væggene 

Lars Kaj tilbyder at malingen kan fås for 350 

kroner for en bøtte.  

Der stemmes om Maja kan få 1000 kroner 

og efterfølgende aftaler nærmere med Lars 

Kaj  

For: 10, Imod: 1, Blank: 0 

Maja får hermed 1000 kroner til renovering 

af Kunstklubbens vægge. 

D) Penge til havegruppen(V) 

V. Lea Reime L02 

I sommer købte havegruppen en masse nye 

ting til haverne. Vi har stadig en regning på 

189kr til Harald Nyborg, som vi meget gerne 

vil have dækket (vedhæftet).  

Vi vil gerne søge om et rådighedsbeløb på 

2000kr, som kan bruges til nye redskaber og 

forbedringer af haverne i 2016.  

Er dette muligt? 

Det er muligt at hun kan få pengene. Hun er 

ikke mødt op så punktet frafalder. Tobias 

skriver til hende for at få øvrige detaljer. 

 Niels T54 træder ind 

E) Fratrædelse af observatørpost(I) 

V. Ea Bandholtz D63 

Jeg ønsker at fratræde min post som obser-

vatør i Kældercaféens bestyrelse. Jeg hen-

stiller til at beboerrådet vælger en ny obser-

vatør. 

Observatørens hovedopgave er at holde øje 

med, at reglerne i Kældercafeen bliver over-

holdt. 

Observatøren må ikke have tilknytning til 

baren dvs. medlem af udvalg eller være 

bartender. 

Observatøren skal deltage i beboerrådsmø-

der og bestyrelsesmøder samt kælderca-

feens møder. 

Der skal være en observatør fra beboerrå-

det, (ifølge Kældercafeens vedtægter)  

Tobias tager rollen, og hermed vælges Tobi-

as til ny observatør 

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer. Lukas J32 er ny suppleant i stedet 

for Alexander J22.  

Mads M51 er ny suppleant for LM-ulige 

Evt.  

Jakob: kan der komme nogen regler på 

skrift for hvornår rådighedsbeløbene kan 

udbetales? 

 Ea mener at dette er blevet drøftet før og 

burde stå i et af referaterne. 

Dette tages op til næste møde. 

Rasmus: På vegne af Netgruppen, ønskes 

det at beboerrådslisten i NybroTidende op-

dateres. Lea (Sekretæren) sørger for at få 

den opdateret og sender efterfølgende li-

sten til Jakob. 

Lukas: vil gerne være den nye formand for 

Filmklubben. Tobias fratræder derfor som 

midlertidig formand.   

Rasmus: Klagenævnet havde bedt om at få 

flyttet beboerrådsmødet, så det ikke ramle-

de ind i diverses kontorers åbningstider.  

Det ville virke godt at skifte mellem de for-

Referat af beboerrådsmøde 
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skellige dage så, alle ville have mulighed for 

at kunne deltage den ene eller anden dag.  

konklusion: det undersøges om hvorvidt det 

er muligt at inddrage torsdag som møde-

dag. Klokken 19:00 bibeholdes som fast 

mødetidspunkt. 

Emil: antenne: National Geografic og Disco-

very kanaler virker ikke.  

Antenneansvarlig: De er i gang med at for-

handle om hvorvidt de kan få dem tilbage.  

Jakob snakker med Lars Kaj om hvordan det 

skal fungere fremadrettet. 

Emil: kan man få tilskud til bokse(tv) – 

Det er blevet drøftet tidligere, men ikke 

vedtaget. Det foresloges at punktet kan 

blive taget op til næste Beboerrådsmøde.    

Ny mødedato 

Onsdag d. 6/4 klokken 19.00 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden beboermøde: 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sidste beboer-

rådsmøde 

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

8) Indkommende punkter 

A) Årsregnskab 

Se vedlagt bilag. 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemer 

10) Evt.  

11) Ny mødedato 

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

errådet > Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sidste beboer-

rådsmøde 

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

8) Indkommende punkter 

A) Formandsskifte i Haveforeningen (I)          

V. Rasmus Simling Kristensen A38 

Haveforeningen ønsker at informere 

beboerrådet om, at formandsposten 

for Haveforeningen ved enstemmig-

hed på havemøde d. 29/2 er overgået 

fra Lea Reime L02 til Rasmus Simling 

Kristensen A38. 

Rådighedsbeløb til Haveforeningen(V)   

V. Rasmus Simling Kristensen A38 

Sidste år indkøbte Haveforeningen nye red-

skaber til haverne. Vi har i den forbindelse 

stadig en regning på 189kr fra Harald Ny-

borg (dateret 10/4-15), som vi meget gerne 

vil have dækket (vedhæftet). 

Vi vil fremadrettet gerne søge om et rådig-

hedsbeløb på 2000kr, som kan bruges til 

nye redskaber og forbedringer af haverne i 

2016 (vi er blandt andet i gang med at få 

markeret haverne bedre med markerings-

pæle). 

Der søges således i alt 2189 kroner til Have-

foreningen. 

Ny kano- kajakklub formand(I)    

V. Michael Folkmann K43 

Da jeg ikke længere besidder tiden til, at 

tage mig af rollen som formand for kano-

klubben, så fratræder jeg. Der bør derfor 

vælges en ny formand. 

Forbedring af fælleskøkkenerne (D)    

V. Benjamin Haubye B51 

Se bilag 

Á conto-beløb til køkkenkassebetaling via 

huslejen       

V. Rasmus Lau, Bestyrelsen. 

Fra 1. maj er det planen, at køkkenkassebe-

talingen bliver opkrævet samtidig med hus-

lejen. Der skal stemmes om beløbets stør-

relse, da det skal være det samme på tværs 

af alle gange. Det blev på mødet i februar 

tilkendegivet, at beløbene pt. ligger på 20-

40 kr./beboer. Køkkenerne bedes finde ud 

af hvor stort beløbet foretrækkes at være, 

samt hvad det minimum skal være, for at 

gangens regnskab kan løbe rundt. 

Ny kasser(I)      

V.  Jakob Rahr Bork Jensen S06 

Jeg trækker mig hermed som NYK\'s kasser, 

hvorfor der skal findes en ny. 

Jeg har adgang til lønsystemet, men endnu 

ikke kontiene. Alle de papirer jeg har skaffet 

til adgang af konti kan fortsat bruges af en 

ny kasser. 

KælderCaféens budget for 2016(I)   

V.  Jakob Rahr Bork Jensen S06, Barformand 

Vi har lavet et meget pessimistisk budget 

for 2016, hvoraf resultatet også fremgår 

meget negativt. Vi deler dette for at spille 

med åbne kort. Sammenholdes budgettet 

med resultatet for første kvartal, så går det 

langt bedre økonomisk, end hvad budgettet 

foreskriver. Vi justerer lidt på priserne i april 

og fokuserer fremadrettet på at højne om-

sætningen ved hver åbning. Hertil modtager 

vi gerne forslag og idéer. Se bilag. 

Kældercafe økonomi(I)     

V. Kasper Hansen, R66 

Gennemgang af Barens Økonomi for 1 kvar-

tal 2016 

+ eventuelle spørgsmål fra fremmødte  

Forslag til håndtering af køkkenkasse-

kontingent (D) 

V. Bestyrelsen. 

Se vedlagt bilag 

 

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Evt.  

Ny mødedato 

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

errådet > Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

 

 

 

 

 

 

http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
http://www.nybro.dk
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På udveksling i Spanien 
Ikke altid en lyserød softice-beretning 

At være på udveksling i udlandet er ikke 

altid kun positivt. Stephanie fra PR-lige 

havde en anden oplevelse, som hun i dag 

dog ikke ville være foruden.  

- Na r man snakker med andre studerende, 

der har været pa  udveksling, er de fortællin-

ger der dominerer, de ultra positive, lyserø-

de softice-beretninger, og sa dan er det ikke 

altid. Det er virkelig hvad man gør det til,  

fortæller Stephanie, som var pa  udveksling i 

Spanien sidste semester.  

Stephanie havde en lang række forvent-

ninger før hun tog afsted, som ikke blev ikke 

indfriet da hun endelig befandt sig i Spani-

en. Dette gav stof til eftertanke. 

- Hvis man har nogle forventninger som 

ikke bliver indfriet, kan man tage en beslut-

ning om at tage udfordringen op, eller man 

kan falde tilbage til sin comfort-zone igen. I 

sidste ende handler det om at kunne se sig 

selv i spejlet og tænke: jeg gjorde sgu hvad 

jeg kunne, og mere kan jeg ikke gøre, fortæl-

ler hun.  

Stephanie valgte at hænge i og tage udfor-

dringen op, ved at gøre noget ved de ting 

der var sværest.  

 

Sprogbarrieren var hårdest 

For Stephanie var det især sprogbarrieren, 

der skabte store udfordringer. I den by hun 

boede i, kunne de ikke snakke engelsk, og 

det gjorde det svært ba de fagligt og socialt.  

- Sprogbarieren var sa  stor at jeg blev over-

rasket, og jeg prøvede endda pa  at følge op 

pa  det ved at tage derned en ma ned før min 

studiestart, og ga  pa  en sprogskole.  

Sprogundervisningen var dog ikke helt nok, 

og udfordringen med det spansktalende 

folk, gjorde det sværere for Stephanie at fa  

dannet nogle sociale relationer.  

- Det var svært at kommunikere, og de mere 

dybtliggende samtaler fik jeg først ret sent i 

mit ophold, da det var der jeg fandt ud af, at 

jeg hellere ma tte følge op pa  de ting jeg ikke 

var sa  god til, sa som det sproglige, og tage 

virkelig meget initiativ til at møde dem. Men 

det var helt sikkert en udfordring ba de pa  

det faglige plan og det sociale, fortæller hun.  

Til at starte med dannede Stephanie de bed-

ste relationer med andre internationale 

studerende, fordi de sad i samme situation, 

og gennemgik de samme processer.  

- Vi kom fra samme udgangspunkt, sa  dem 

fik jeg utroligt meget ud af at vende en mas-

se ting med, og sa  fik jeg ogsa  lokale venner 

med tiden, fortæller Stephanie.  

 

Kanin i Paella 

Pa  trods af de store udfordringer, havde 

Stephanie ogsa  en masse sjove oplevelser i 

Spanien.  

Stephanie nævner f.eks. dengang hun fandt 

ud at hun havde spist kanin i paella: 

- Det er rigtig sjovt at spise kanin i paella og 

først finde ud af det bagefter, siger Stepha-

nie med ironi i stemmen, og fortsætter:  

- Ej jeg fik det helt skidt med mig selv. Sa dan 

en sød ninus” 

 

Farver på Holi Festival 

Stephanie husker ogsa  tilbage pa  en sjov 

oplevelse i Barcelona, hvor der blev drukket 

lidt igennem:  

- Det er jo sangriaens land, og a h gud hvor 

smager det godt. Det kunne jeg slet ikke  

holde mig væk fra, og alt er jo billigt, sa  man  

 udnytter bare det hele, siger hun og fort-

sætter:  

- Vi var pa  en festival der hedder Holi Festi-

val i Barcelona. Det minder lidt om colorrun. 

Løbedelen er dog ikke med. Man kaster far-

ver pa  hinanden, hører musik og drikker løs. 

Og der blev helt klart drukket igennem og 

farvelagt en masse mennesker. Det var ski-

de sjovt.  

 

Stor personlig udvikling 

Ba de de sjove oplevelser og de store udfor-

dringer har gjort, at Stephanie føler at hun 

har lært meget om sig selv.  

- Jeg troede jeg var meget uafhængig, og jeg 

kunne klare det hele, men sa  fandt jeg ud af 

at det var rigtig svært at gøre pa  egen ha nd. 

Jeg har brug for folk jeg stoler pa  omkring 

mig, siger hun og fortsætter:  

- Jeg har aldrig nogensinde været sa  meget 

udenfor min comfort-zone pa  sa  mange om-

ra der, ba de fagligt og socialt, og rent geogra-

fisk, sa  det overraskede mig rigtig meget. 

Man er ikke helt bevidst om sin tryghedszo-

ne, men det er i virkeligheden nok pa  de 

tidspunkter man lærer mest, ba de om sig 

selv og andre mennesker. 

Holi Festival i Barcelona var fyldt med farver og mennesker i højt humør.  

Fortsættes pa  næste side... 



A P R I L  2 0 1 6  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 9 

Foråret er omsider kommet til Danmark, og 

det betyder som vanligt, at kollegiets fodbold-

hold igen kommer til live.  

Hos kollegiets herrehold, F. C. Nybro, har man 

kunnet se frem mod en spændende ny sæson, 

med en ny ledelse i skikkelse af en ny træner 

og ansvarlig for holdet. Denne person er Cas-

per Emil Christiansen fra EF-ulige. Om den 

kommende sæson udtaler han sig således: 

 

”Vores første træningskamp viste - på trods 

af nul træning forinden - et lovende potenti-

ale. Jeg håber virkelig på, at i år kan blive 

året hvor vi rykker op. Desuden ser jeg 

spændt på det at være holdleder, og håber 

at folk vil støtte op og komme med til træ-

ning/kampe, uanset niveau og tidligere er-

faringer” - Casper Emil Christensen 

  

Efter en sæson i fjor på det jævne, så stiller 

holdet igen i år op i herrernes 2. division (se 

kollegiefodbold.dk), hvor der venter holdet 

hård modstand i kampen om oprykning. 

Blandt konkurrenterne er kollegiets evige riva-

ler, P. O. Pedersen, som forhåbentlig kan be-

sejres i samtlige forsøg i år. 

 

Har du lyst til at være med? Så hold dig ende-

lig ikke tilbage! Holdet byder alle spillere vel-

komne, erfarne som uerfarne. Alt du skal gøre 

er at møde op til en træning, så er du med. 

Tjek eventuelt holdets facebook-gruppe ud for 

mere info. Den finder du ved at søge på ”F.C. 

Nybro”.  

F. C. Nybro starter sæsonen  

Husk at forventningsafstemme 

NybroTidende spurgte ogsa  Stephanie om 

hun havde nogle gode ra d til andre, der ger-

ne vil pa  udveksling: 

- Jeg tror helt sikkert at man skal lave re-

search pa  hvorfor vil man gerne vil afsted - 

er det af personlige a rsager, pga. oplevel-

sen mv., og sa  lave noget research pa  lan-

dets kultur, og hvilke normer du skal ind-

ordne dig under, sa  man ikke bliver choke-

ret. Og sa  lave en forventnings-afstemning, 

ba de før man tager afsted, undervejs, og til 

slut. Det lyder meget RUC-agtigt, men nu 

kommer jeg jo fra RUC, siger Stephanie og 

griner højt. 

 

Jeg ville gøre det igen 

Da Stephanie skulle svare pa  spørgsma let, 

om hun kunne finde pa  at gøre det igen, 

var der ingen tøven:  

- Ja. Det kunne jeg helt sikkert godt finde 

pa  at gøre igen. Selvom jeg har gennem- 

 

 

ga et nogle udfordringer, som jeg ikke troede 

jeg ville imødekomme, har jeg lært en masse 

om mig selv, siger hun og  fortsætter: 

- Jeg synes man skal tage af sted. Det var en 

fed oplevelse, som jeg ville anbefale andre. 

Stephanie blev noget overrasket, da hun fandt ud af, at der var kanin i den lækre paella. 

           Louise P-20 

Practice time: 

 

 

 

 

 

Location 

 

 

Season Start 

Tuesday & Thurs-

day at 18:30-20-ish, 

Thursday only be-

ing a light training 

for those who want 

 

Pitches at Engels-

borghallen, next to 

Netto 

April 5th 
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Efter påsken kan du risikere at have en 

masse rester i køleskabet. Her  er ægge-

kage fantastisk at lave, fordi du  nærmest 

kan tilsætte alle indgredienser.  

 

Æggekage med hvidløgsbagte tomater 

 

Ingredienser 

8 æg 

7 mellemstore kartofler 

250 g champignoner 

1 porre 

2 spsk. hvedemel 

1,5 dl. mælk 

Salt 

Peber 

Cayennepeber 

Tomater 

Hvidløg 

Evt. Bacon 

 

Fremgangsma de 

Kog kartoflerne i en gryde med rigeligt 

vand. Kartoflerne skal ikke koges helt færdi-

ge. Rens og skær champignoner og porre 

imens. Na r kartoflerne er kogt, skær-es de 

ud i mindre stykker, og steges pa  en pande 

med lidt smør. Champignoner og porrestyk-

ker puttes pa  panden og steges sammen 

med kartoflerne.  

Tomaterne skæres over i halve, og hvidløgs-

fedene i skiver. Sæt tomaterne i et ovnfast 

fad og kom hvidløgsstykkerne ned i de halve 

tomater. Tomaterne kan ogsa  skæres i kvar-

te, hvorved hvidløgsstykkerne bare kan 

drysses udover. Hæld evt. lidt balsamico-

eddike over tomaterne. Stil fadet i en 200 

grader C. alm. ovn i 30-40 minutter, eller til 

tomaterne er bløde.  

Pisk æggene sammen med 

mel, mælk, salt, peber og cay-

ennepeber. Hæld æggemas-

sen over bland-ningen med 

kartofler, porrer og champig-

noner, og stil fadet i en 200 

grader C. alm. ovn indtil æg-

gemassen er helt stivnet og 

har fa et en gylden farve. Stik 

evt. en gaffel i kagen, og hvis 

der ikke er flydende ægge-

masse pa  gaflen, er æggeka-

gen klar til servering. Steg 

bacon pa  panden eller i ov-

nen til det er sprødt. Rist evt. 

noget rugbrød, og server det 

til æggekagen med bacon og 

de hvidløgsbagte tomater. 

TIP!  

Æggekage er en den slags alsidige retter, 

hvor man næsten kan komme alt i. Erstat 

f.eks. porrer og champignoner med løg og 

skinke, eller tilføj  tomater i selve æggeka-

gen i stedet for som tilbehør. Pa  nettet kan 

du finde tusindvis af ideer til hvordan du 

kan lave en æggekage, eller du kan tilføje 

det du nu lige føler før, og lave din egen helt 

specielle æggekage. Det er kun fantasien (og 

dine smagsløg), der sætter grænser! 

    

NybroTidendes madklumme: 

Mad efter års-

Louise P-20 
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Hørt på kollegiet: Aprilsnar 

Sekretariatet søger nye medarbejdere  

Den 1. april bliver der drevet gæk med  

os fra alle sider. Medierne laver aprils-

narre, vi narrer hinanden— kort sagt 

prøver alle at få hinanden til at gå i 

aprilsnarfælden. NybroTidende har i 

anledning af denne dag, set på nogle få, 

men gode aprilsnarre, der er blevet set 

eller hørt rundt omrking på vores eget 

kollegie.  

 

Katja, PR-lige 

Da jeg gik i gymnasiet, var der en fra klas-

sen, der havde skrevet rundt til folk, at 

engelskundervisningen var aflyst, og at vi 

derfor først skulle møde kl 10. Kun halv-

delen af klassen mødte op kl. 8 den dag, 

fordi de enten ikke na ede at se besked-en 

eller fordi de ikke fik den. Læreren un-

drede sig over at der næsten ikke var nog-

le elever, og fandt snart ud af, at der var en 

der havde lavet en aprilsnar pa  hele klas-

sen ved at sige timen var aflyst, selvom 

den ikke var. 

Læreren var ikke synderligt tilfreds med 

situationen, men fortsatte undervisningen. 

Mens vi sad og lavede opgaver, sagde lære-

ren, at ham der havde lavet aprils-naren 

skulle ga  ned til rektoren, for han ville ger-

ne snakke med ham. Ham der havde lavet 

aprilsnaren blev kridhvid i hovedet, og 

rejste sig for at ga  derned.  

Hele klassen flækkede af grin og ventede 

spændt pa , at han kom tilbage. 

Da han kom tilbage fortalte han, at han 

kom ind til rektor, hvorefter rektor havde 

spurgt ham, hvad han havde gang i, og sag-

de at det ikke var særlig smart. Ham fra 

klassen sagde, at det jo bare var for sjov, 

og idet sagde rektor: ”Og det er dette og-

sa .” Læreren havde fa et rektor med pa  at 

lave en aprilsnar pa  ham, der lavede en pa  

hele klassen. 

 

PR-blokken bliver til ældreboliger 

Pa  NybroTidende kan vi ogsa  godt lave 

aprilsnarre. I apriludgaven fra 2014, stod 

der skrevet, at NybroTidende havde fa et 

nys om, at hele PR-blokken ville blive lavet 

om til ældreboliger, og at kollegiet ville 

være indtaget af rollatorer, handicappar-

keringer og hjemmehjælp inden slutning-

en af 2015. Til artiklen var der vedhæftet 

et brev til KAB fra byra det i Gladsaxe Kom-

mune, som var blevet pa lagt, at der skulle 

være flere boliger i naturomra der til ra dig-

hed for de ældre, hvormed PR-blokken pa  

vores kollegie, skulle stilles til ra dighed.  

Ogsa  Lars Kaj var angiveligt blevet opsøgt i 

forbindelse med artiklen. Til nyheden om 

ældre mennesker pa  Nybroga rdkollegiet, 

skulle han ifølge artiklen have mumlet: 

”Fedt med nogle jævnaldrende”.  

I artiklen henviste man endda til en face-

bookside kaldet ”Stop de ældre pa  Ny-

broga rd”.   

Gad vide, hvor mange, der bare af ren og 

skær frygt for at se ældre mennesker ryste 

det hele i KælderCafe en, valgte at søge 

efter facebookgruppen.   

    Louise P-20 

Sekretariatet på kollegiet søger nye med-

arbejdrere. Kunne det være noget for 

dig? Så læs med videre.  

 

Hvad går jobbet ud på?   

Arbejdsomra det indebærer behandling af 

studiekontroller, dispensationsansøgninger, 

interne ventelister, opsigelse af lejema l 

samt fremleje og andet ad hoc arbejde.  

   

Hvilke krav er der?   

Du skal have gode formuleringsevner, være 

flydende i ba de skriftligt og mundt-

ligt dansk, være stærk i engelsk ba de 

mundtligt og skriftlig, være imødekom- 

mennede og have ordenssans. Sluttelig kræ-

ves der, at den ansatte har udsigt 

til at kunne arbejde mindst indtil det første 

halva r efter ansættelse.   

   

Hvad er arbejdstiden?   

Du skal kunne arbejde fast to gange om 

ugen. Sekretariatets kontortid er mandag 

19:00-  

20:00 og torsdag 20:00-21:00, som udgør 

fast arbejdstid. I gennemsnit vil du komme 

til at arbejde omkring 1-2 time om ugen, 

men i travle perioder mere. Du kan selvføl-

gelig tage fri i kortere perioder med eksa-

men eller ferie, sa  længe det passer ind med 

de andre ansatte i sekretariatet.    

  I øvrigt   

Lønnen er 120 kr. i timen, og du vil blive 

grundigt oplært af de andre ansatte i sekre-

tariatet.    

   

Interesseret?   

Hvis du er interesseret sa  send en jobansøg-

ning til vores bestyrelse pa  bestyrel-

sen@nybro.dk. Ansøgningen skal indsendes 

senest mandag d. 18. april, dog holdes 

der  samtaler løbende.   

Har du spørgsma l, sa  kontakt sekretariatet 

pa  sek@nybro.dk eller kig forbi sekretaria-

tet i GH-kælderen i a bningstiden.   
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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 

Tilbage i 2011 udkom bogen Divergent ud-

givet af forfatteren Veronica Roth. I de føl-

gende to a r udkom først en 2’er og dernæst 

en 3’er i trilogien.  I a r 2014 udkom sa  den 

første film i serien af samme navn, og lige-

som det var tilfældet med bøgerne, sa  er der 

udkommet først en 2’er i 2015 og nu en 3’er 

i 2016—eller det vil sige, første del af 3’e-

ren . Som det ogsa  var tilfældet med filmse-

rier som Harry Potter og The Hunger Ga-

mes, sa  opdeles den sidste og endelig del af 

historien i to dele.  

Filmene har alle fa et en blandet modtagelse. 

Personligt synes jeg dog meget godt om 

dem efter at 1’eren totalt fangede mig. Efter 

at være blevet en smule skuffet over 2’eren, 

sa  ma  jeg sige, at nu, i den nyeste, sa  har 

serien taget revanche! Allegiant er en rigtig, 

rigtig spændende film, ogsa  selvom den ikke 

vinder nogen pris for overraskende filmplot 

eller lignende.  

Allegiant starter hvor  Insurgent (2’eren) 

slap. Den ”onde” Jeanine, lederen af Erudite-

faktionen (de intelligente), er død og Tris 

Prior har omsider vundet magten i Chicago. 

Sammen med en gruppe af andre ledere er 

hun nu ansvarlig for Chicagos videre færd. 

Tris er dog alt andet end hooked pa  den 

opgave. Efter at have hørt om et liv uden for 

murene er Tris nu besat af at undersøge 

dette, hvilket ikke falder i god jord hos alle. 

Som altid kan Tris dog ikke bare sta  og se til, 

hvorfor hun i stedet følger sit hjerte. Flugten 

fra Chicago leder over muren, hvor mystik-

ken og den store verden venter. Netop som 

alt ha b ser ud til at være ude, sa  vender hel-

det dog og gruppen af flygtninge reddes pa  

ma lstregen. Eller gør de?  

Allegiant 

 

1. April: APRILSNAR! 

9. April: Danmarks Besættelse 1940 

16. April: Dronning Margrethe ll, 1940 

16 April: Ren Sø, Bagsværd Sø 

21. April: Prinsesse Isabella, 2007 

22. April: Jordens dag, Earth Day 

22. April: Store Bededag 

23. April: Verdensdag for bøger og copyright 

27 April: Økodag,  www.okodag.dk/ 

 

1. Maj Skovens dag, www.skovensdag.dk/ 

 

 

 

 

A. Hvilket land gemmer bag denne omskrivning ? 

Bær fjerkræ.  

B. Hvilket land gemmer bag denne omskrivning ? 

Farvelæg en vokal. 

C. Opgave: Eight days a week. Hvad er det mang-

lende tal: 6     7     6     7     6     6     ? 

D. Indsæt nogle af de sædvanlige regnetegn (+,-

,*,/) eller parenteser så regnestykket går op.  

5    5    5    5    5  =  5 

 

Svar: Nederst side 4.  


