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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  

Så kom det, efteråret. På papiret var det allerede d. 1. septem-
ber, men vejrmæssigt kom det lige inden måneden skiftede til 
oktober, men der er ikke meget revolutionerende i at oktober 
kommer. Men tro ikke der ikke sker noget overhovedet, det har 
Varmemester Lars– Kaj og Co. sørget for!  
 
For at være ærlig er der ikke mange nyheder på tapetet. Du skal 
til at huske lygter og regnjakke. En oktoberfest her og der, den 
Store Bagedyst og Vild med Dans. Men oktober 2016 bliver også 
den måned, hvor du kan vågne op til en vinduespudser i ruden og 
dele dit mest morgengrimme eller intime øjeblik. Fra d. 3 oktober 
bliver der pudset vinduer udvendigt på hele kollegiet. De vil starte 

på fællesarealerne og derefter gå videre med værelserne, så alle 
burde være stået op. Lars– Kaj siger, at der fra nu af vil blive pud-
set vinduer HVERT år, og 4 gange om året på fællesarealerne. 
 
3. Oktober bliver også den dag du kan opleve droneflyvning over 
kollegiet. Tagene skal engang imellem inspiceres. Hvis arbejdstil-
synet skal godkende, at taget skal inspiceres manuelt vil det koste 
over 1 mio., fordi der er vurderet en stor sikkerhedsrisiko i at gå 
på tagene, så der stilles store sikkerhedsmæssige krav. Derfor er 
der blevet indkøbt en drone. Denne drone vil jævnligt blive fløjet 
rundt over kollegiet. Nyt legetøj til Lars– Kaj og Co. Og en kæmpe 
besparelse på kontoen!      Em S-22  

Den nye klub Brættet 

Side 5 

Naturen om efteråret 

Side 9 

 

 

Der er ikke sket en lønjustering for kollegia-
nere ansat internt på kollegiet i >5 år. Løn-
nen er pt. 120 kr./timen. Denne løn gives til 
ansatte i sekretariatet, klagenævnet , net-
gruppen (inkl. antenneansvarlig), samt be-
boerrådssekretær og -kasserer.  
 

Der stemmes for at lønstigningen træder I 
kraft. Og bestyrelsen går videre med dette. 
 
Kasper R66 og Line F56 er hermed de nye 
nøglebærere. 
 
Der søges fortsat  efter en ny person til at 
varetage denne opgave. For en nærmere 
beskrivelse af jobbet, se bilag 1. Jobbet er 
timelønnet. 

KælderCaféens absolut største årlige reg-
ning er afgiften til KODA, der skal betales for 
at vi lovligt må afspille musik i baren. I øje-
blikket ligger denne regning på ca. 16.000 
kr. om året. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde;              

3.okt. kl. 19:00  

 

Undgå møl på køkkenerne 

Side 4 
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 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Jakob, S06 (formand) Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Rasmus, S21(næstformand) Kasper Hansen, R66 Ask, M47 Rasmus, A38 

 kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Maja, J16 Troels, L28 

Formand:      Jakob, S-6 Lea Madsen, H50     

             (sup) Johannes, K46 sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Motionsrum 

AB-ulige:       Benjamin, B51  Mikkel, R61 Ole, L14  

              Revisorer    

AB-lige:           Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Lukas, J32 

CD-ulige:       NybroTidende     

  Kristina Beiter, D46 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Adrian, C24 Emma Broberg, S22 Maria, D60 Casper, E35 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:       Louise Voetmann, P20 Musikrum FC Nybro Chicks 

  tidende@nybro.dk Andreas L31 Malea Madsen, S06  

EF-lige:             

  Sekretariatsgruppen/fremleje Brættet  

GH-ulige:     Viktor, G31 Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Tina, L07  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:       Emil, G36 i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:      Jakob, K55   Service 

                      Klagenævn Nøglepersoner Bordtennis/hockey 

JK-lige:        Johannes, K46 Kontortid: Tirsdag Kasper CD-kælder 

                     Lukas, J32 (sup.) 19:30-20:00 i GH-kælderen. Tlf.: 26 81 15 01   

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

                    Mads, M51 (sup.) Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.: 40 13 76 29 LM-kælder 

LM-lige:         Line    

                  Netværkskontor Tlf.:  53 14 12 07 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     

  antennegruppen@nybro.dk  

ST-ulige:     Ditlev, T47   KælderCaféen 

                    Caroline, T65 (sup.) Miljøgruppen Åbningstider: fredage 21:00-03:00  

ST-lige:       Frederik S40 Troels, O07 Én lørdag om måneden 21:00-05:00 

¨                  Niels T54 (sup.) miljo@nybro.dk (annonceres seperat). 

Lejligheder: 
  Formand: Jakob Rahr Bork Jensen, S06  

  Næstformand: Kasper Hansen, R66 

C, D og G:    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!  Varmemester Nærkøb og pizzeria  

Punkter til dagsorden skal sendes til 

sekretæren mindst ti dage før næste 

møde via nybro.dk > For beboere > 

Beboerrådet > ”Tilføj punkt til dagsor-

den”. 

Lars Kaj Tlf.: 51 14 12 19 

Tlf.:45870473 varmemester@nybro.dk   Hverdage: 15:00-21:00  

Kontor tid  Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Mandag: 16:00-18:00  Maj-august: åbent til  22:00 alle dage. 

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Canaria 

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Tlf.: 45 87 02 21 
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København for udvekslingsstuderende og andre 

”nybegyndere”: Indre by og Christianshavn 

De fleste har oplevet de store turistattraktioner i Køben-

havn. Men Danmarks hovedstad indeholder meget mere 

end Den Lille Havfrue og Nyhavn.  I denne første guide af to 

får du tips til, hvordan du kan opleve Københavns Indre By 

på en billig måde og samtidig undgå de store turistflokke. 

Hvor skal vores tur sa  begynde? Et godt udgangspunkt er Nør-

report, hvorfra alt er nemt at na , og hvor det er nemt at mødes 

med dine venner. I umiddelbar nærhed ligger Torvehallerne, 

hvor der findes alt lækkert man kan tænke sig, fra dyre fisk og 

vine til uma deligt store kanelsnegle.  Ved siden af finder du ogsa  

et af byens bedste (og ikke alt for dyre) brunchsteder: den sven-

ske restaurant Kalaset. Herfra kan du bevæge dig ned mod strø-

get; et godt tip er dog at bevæge sig ad Fiolstræde  (og de nær-

liggende stræder Studiestræde og Sankt Peders Stræde), hvor 

gaderne er mere farverige, menneskeflokkene mindre og kaffen 

billigere. Og apropos kaffe; gode pitstops i nærheden inkluderer 

bogcafe en Paludan, The Living Room, og en af de absolut billig-

ste cafe er i København: Cafe  Nutid. Leder du efter mættende og 

billig frokost, kan Smagsløgets enorme sandwiches anbefales. 

CHRISTIANSBORGS OMGIVELSER 

Hvis du pa  dette tidspunkt har besøgt et eller flere af de anbefa-

lede steder, er du højst sandsynligt fyldt nok med mad og koffe-

in til, at turen til Christianshavn  ga r som en leg! De kulturelt 

interesserede kan besøge Nationalmuseet  (gratis) eller Glypto-

teket  (50 kr. hvis du er under 27) på vejen. Biblioteket Den 

Sorte Diamant er også værd at tjekke ud, hvis du ikke kan 

fa  nok af bøger og arkitektur. Efter alle de kulturelle indtryk er 

Det  Kongelige Biblioteks Have,  en gemt oase indtil den for 

nyligt fik et poke stop, et dejlig sted at slappe af. 

HYGGELIGE CHRISTIANSHAVN 

Herfra  kan du bevæge  dig langs vandet til Christianshavn. I 

stedet for at ga  direkte op ad Prinsessegade mod Christiania 

(som mange har for vane at gøre), kan du starte med at slentre 

op og ned ad sidegaderne ved Christianshavns Kanal, eksempel-

vis Strandgade og Overgade. Kanalen er fyldt med smukke ba de 

og gaderne prydes med gamle og finurlige bygninger. Pa  vej til 

Christiania kan du ogsa  forsøge at vove dig op i Vor Frelsers 

Kirkes snoede kirketårn (entré: 40 kr), som har en af de 

bedste, og mest uhyggelige, udsigter i byen. Fra kirken er Chri-

stiania blot et stenkast væk.  Denne ”by i byen” byder be-

stemt pa  meget mere end pusherstreet. Hvis du pa  dette tids-

punkt (igen!) er sulten har ba de Morgenstedet, Månefiskeren 

og Spisestedet Loppen (sidstnævnte er for øvrigt om aftenen 

nok det mest intime koncertsted i København)  fortræffelig 

mad. Husk at bruge en masse tid pa  at udforske de mere afsides-

liggende beboelsesomra der pa  Christiania. Du har nok sjældent  

set sa  fantasifulde og forunderlige huse før! 

Christianias helt specielle bygninger 

KØBENHAVNS HAVN—TIL FODS  OG I BÅD 

Mange arkitekturinteresserede kunne pa  dette tidspunkt have 

lyst til at besøge et arkitektonisk pragteksemplar af en helt an-

den skala end Christianias huse; nemlig Operaen. Hvis Operaen 

ikke lige er dig, er det stadig værd at bevæge sig vestpa  fra Chri-

stiania, hvormed du burde ramme flere, hyggelige kanaler og 

Copenhagen Street Food på Papirøen. Hvis du ikke allerede 

er mæt, bliver du det i hvert fald her. 

Fra Papirøen kan du enten tage Havnebussen (12 kr) eller ga  ad 

den nybyggede Inderhavnsbro tilbage til Indre by.  Derefter kan 

du bevæge dig direkte tilbage mod Nørreport ad Nyhavn, eller, 

hvis du har mod  pa  at se mere af Københavns Havn, prøve en 

billig havnerundfart med Nettoba dene  (40 kr). 

Hvis du ogsa  har mod pa  mere sightseeing til fods, kan du ga  

gennem de 400 a r gamle Nyboder, der er kendetegnede ved 

orange bygninger og snorlige gader. I umiddelbar nærhed kan 

du afslutte dagen med at slappe af i Kongens Have, Botanisk 

Have eller Østre Anlæg. Lille tip i den anledning: selvom de to 

førstnævnte haver er mere kendte, foretrækker skribenten 

Østre Anlæg, da parken er mindre overrendt og de karakte-

ristiske gamle vold-rester samtidig skaber terrænforskelle og et 

mere naturligt landskab. Her finder du ogsa  det fortræffelige og 

gratis kunstmuseum, SMK. 

Følg med i næste uge, hvor vi guider dig i de unge og hippe om-

ra der: Vesterbro og Nørrebro. 

Kristina D-46 
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Sex & Samfund 
Uartige ord: … Hvis en fornem svensk dame siger >> kna p mig lige i ryggen<< til sin kammertjener, mens en dansker hører pa  det, 
vil kun danskeren blive chokeret… Nogle har hævdet, at na r det fine latinske ord lokum i sin tid ma tte erstattes med retirade, der 
igen ma tte erstattes med WC som nu heller ikke er fint nok, men skal hedde toilet. Sa  er det fordi ordene bliver slidt grimme af at 
blive brugt sa  meget.  
 
Uberørt: Se jomfru. 
 
Udflåd, udflod: ... De fleste kvinder kender til det i perioder. Det kan være symptom på en 
mindre eller større underlivsbetændelse eller anden lidelse, sa  det er bedst at søge lægen. For at 
lægen kan vurderer lidelsens art bør kvinden ikke tage udskylning før besøget hos lægen, men 
blot foretage almindelig udvendig afvaskning.  
 
Udvikling: Den erotiske udvikling foregår langsomt; mandens og kvindens tilpasning til 
hinanden tager tid. Det er især kvindens tilpasning til manden, der tager tid, og ubodelig skade er 
sket, fordi veninder løgnagtigt har betroet hinanden, hvor vidunderligt >> det << var første øje-
blik, og derved har spændt den uerfarnes forventninger urimeligt højt med tilsvarende skuffelse 
som resultat… Det er meget, meget sjældent, at et pars erotiske forhold fra start kan betegnes som 
blot nogenlunde godt. Og det bliver ikke bedre i løbet af et par dage, uger eller ma neder. Først et 
halvt a r efter kan man se tilbage og sige: >> kan du huske…<<.  
 
Ufølsomhed: Der tænkes især på sexuel ufølsomhed (se Frigiditet). Man taler meget 
sjældent om mænds ufølsomhed, tiere om kvindens. Ba de hos kvinder og mænd er ufølsomhed 
imidlertid ikke legemlig, men der kan være tale om en sjælelig spærring (se hæmning). Vi kan 
finde mennesker uden appetit, men derfor kan de alligevel ikke leve uden mad. Appetitten, den 
sexuelle lyst, kan være hæmmet, men det er ret sandsynligt, at behovet, kønsdriften ikke skulle 
være til stede. Man kan godt være sulten uden at have appetit.  
 
Uniform: Uniformer spiller på forskellige måder en rolle i kønslivet. Der er mænd, der 
syntes, at alle syge—eller barneplejersker er vidunderlige, næsten uanset deres øvrige udseende. 
 
Brain Gym: A. Går under den varme hane. B. Der regner ikke. C. Mørke.  D. En svamp.  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  

Har dit køkken også været ramt af møl? Så 

fat mod! NybroTidende har været på jagt 

efter gode råd til for alvor at få bugt med 

de små irriterende insekter.  

 

Selvom møl hverken er farlige eller giftige kan 

vi vist alle sammen blive enige om, at de heller 

ikke er særlig appetitvækkende. Pa  kollegiet 

har møl henover sommeren været et stort 

problem for mange køkkener, sa  for at komme 

af med dem fik en del køkkener i midten af 

september besøg af en ”sprøjtemand”. Møllene 

kommer dog hurtigt igen, hvis ikke vi sammen 

pa  køkkenerne arbejder pa  at forbygge endnu 

et angreb. I denne artikel finder du en række 

ra d til hvordan du bedst muligt slipper af med 

møl i fremtiden.  

 

1. Sortér og smid ud 

Som det første efter et mølangreb skal du gen-

nemga  alle dine fødevarer og smide det ud, 

som du har en mistanke om er inficeret. Helle-

re smide en pakke mel eller havregryn mere 

ud og kom hurtigere af med problemet, end at 

gemme noget der eventuelt kunne gemme sig 

et par æg i. Bare fordi du ikke kan se møl eller 

larver, kan der stadig være æg. .  

 

2. Forebyg, forebyg, forebyg 

Na r det gælder madvarer, sa  kom for fremti-

den tørre fødevarer som gryn, mel, mysli, nød-

der, mandler mm. i beholdere med helt tæt-

sluttende la g (kan bl.a. købes i IKEA). Larverne  

kan nemt trænge igennem sma  huller eller 

svejsninger pa  en pakke. Skulle du være uhel-

dig at fa  en tørvare med hjem, som er inficeret, 

begrænser du det til den ene pose, hvis du 

opbevarer i beholdere med tætsluttende la g 

(syltetøjsglas kan ogsa  bruges). At undga  møl 

handler om at forebygge. 

 

3. Hold køkkenet rent 

Sorter og tjek jævnligt fødevarer, som sta r 

bagerst, og som du ikke bruger sa  tit. Sa  und-

ga r du, at møllarver kan hygge sig der for læn-

ge. Sørg desuden for at holde dit køkken rent, 

sa  der ikke er rester i skabe og skuffer, som 

møllene kan hygge sig med. Hvis der ikke er 

noget, som de kan leve af skal de nok forsvin-

de med tiden.  

Kilde: http://husoghavesiden.dk/

Undgå møl i køkkenerne 

Louise P-20 
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Nybrogårds egen brætspilsklub: Brættet 

Den 18. oktober åbner Nybrogårds egen 

brætspilsklub dørene op. Det sker med 

kage, tegnekonkurrence og selvsagt mas-

ser af brætspilshygge. Klubbens formand, 

Tina, bringer her historien om, hvordan 

idéen til Brættet blev skabt, og hvilke mu-

ligheder den nye klub i fremtiden giver 

Nybrogårds beboere. 

Brættet er en forening og klub på Ny-

brogård, som blev stiftet i januar 2016 af 

den stiftende bestyrelse bestående af 6 

kollegianere: Bjørn, Lasse, Sofie (desværre 

flyttet for nylig), Troels, Christoffer og for-

manden Tina.  

Ideen startede sidste år, da vi ville spille et 

større slag figurkrigsspil, og syntes vi mang-

lede bordplads. Efter en kort jagt rundt i 

kollegiets kældre fandt vi bordtennisbordet 

i D-kælderen i nogle meget suspekte loka-

ler. Der løb noget uidentificerbart hen ad 

gulvet, hvor der også var skoddet cigaretter 

og et par halvtomme plastikkrus, som be-

vidnede at rummet da engang imellem blev 

benyttet (men nok ikke efter hensigten).  

Efter en lynrengøring kunne vi spille og ide-

en om at omdanne det triste rum til et me-

re indbydende lokale med faciliteter til bl.a. 

figurkrigsspil ville ikke rigtig slippe nogens 

tanker. Helt ærligt, så vidste jeg personligt 

ikke hvor meget der skulle til, for at det 

kunne lade sig gøre, men sammen fandt vi 

altså ud af, at vi måtte danne en forening 

for så at kalde os en klub på Nybrogård, så 

vi kunne få lov at hyre os selv som gratis 

arbejdskraft til at sætte rummet lidt i stand. 

Så det gjorde vi. Foreningen blev dannet og 

vi fik bevilliget et beløb på 5000 kroner til at 

få projektet startet op.   

I Brættets vedtægter kan man læse, at for-

målet med foreningen er at skabe et hygge-

ligt miljø, hvor foreningens medlemmer kan 

spille brætspil, rollespil og bare være sam-

men. Men det er tydeligt fra de idéer, der er 

fløjet frem og tilbage til bestyrelsens første 

møder, at det hele handler om en hygge-

kælder for socialt samvær, om du så vil spil-

le spil, tegne eller holde workshop-aften - 

alle forslag er velkomne og i de fleste tilfæl-

de mulige. Et enkelt "men" skal dog tilføjes: 

Brættet anbefaler Kældercafeen hvis man 

er i festhumør og har en tørst. Som ud-

gangspunkt vil klubbens arrangementer 

være alkoholfri. Vil man vide mere om alko-

holpolitikken eller andet kan man ved fore-

spørgsel til undertegnede få tilsendt for-

eningens vedtægter.   

Som det er nu, er der blevet gjort grundigt 

rent og vi har malet væggene. Rummet er 

blevet møbleret med alt godt fra genbrug 

og nogle brætspil har fundet vej, selvom vi 

stadig med kyshånd modtager donationer 

af disse. Rummet mangler desværre stadig 

det gulvtæppe, som vi gerne så lagt på gul-

vet, men da det ellers godkendte startbeløb 

ikke har fundet vej til foreningen endnu, har 

vi besluttet at udskyde resten af 

istandsættelsen til et senere tidspunkt. 

Vores tidsplan for istandsættelsen, som i 

udgangspunktet var 3 måneder, har ingen-

lunde holdt, men nu kan vi endelig annon-

cere officiel åbningsdag: Tirsdag d. 18. ok-

tober kl.19. Her vil der være kage, 

mulighed for at oprette sig som medlem af 

foreningen, deltage i tegnekonkurrencen-

samt selvfølgelig en masse brætspilshygge. 

Alle er inviteret, men det er kun kollegiets 

beboere, der kan optages som medlemmer. 

Vi glæder os alle sammen helt vildt og 

håber, at mange vil komme ned og se, om 

det er et rum og en klub, de kunne bruge til 

noget. Informationer om åbningsdagen 

m.m. kan også finde på Brættets officielle 

facebookside: https://www.facebook.com/

nybrobraettet/ 

Bonusinfo om tegnekonkurrencen (som 

også kan læses på facebooksiden): Tegn, 

mal eller tag et foto med evt. brætspil/

kortspil/rollespil og hygge som tema og 

deltag i konkurrencen om det mest lækre 

chokolade fra Netto! Du deltager ved at 

komme med din tegning/maleri/billede-af-

dit-maleri/foto til åbningsdagen til formand 

Tina eller næstformand Chris-

toffer. Tegningen, der bliver udvalgt af 

bestyrelsen, vil blive benyttet som cover-

billede til Brættets facebookside og 

vinderen gives direkte besked d. 1. novem-

ber med efterfølgende chokoladeover-

rækkelse. 

Tina L-07 

(redigeret af Kristina D-46) 
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Beboerrådsmøde 1.september 2016. 
  
Fremmødte: 
Malene C31, Frederik N29, Adrian C24, Jo-
hannes K46, Lea H50, Jakob S06, Kasper 
R66, John Varmecentral, Sofie S35, Ditlev 
T47, Frederik S40, Rene M43 
  
1) Valg af ordstyrer og sprog 
Jakob og Dansk 
  
2) Antal stemmeberettigede 
  
8 stemmeberettigede til stede. 
  
3) Godkendelse af referat fra sidste bebo-
errådsmøde 
  
Ingen indvendinger, referatet godkendes. 
  
4) Godkendelse af dagsorden 
  
Der indsættes en tilføjelse til dagsordenen. 
 
Da Ea ( nøglebærer) er flyttet, søges der to 
nøglebærere. 
  
5) Økonomi 
  
Næsten alle gange er blevet sat i gang med, 
at betale til køkkenkassen over huslejen. 

 
Der har ikke været nogen større udgifter 
henover sommeren. 
  
Filmklubben søgte før sommerferien, om 
penge til en projektor. Denne blev dog dyre-
re end først antaget. Filmklubben har derfor 
lånt penge til, at kunne dække underskud-
det af Købet. Der vil derfor blive oprettet en 
betalingsordning mellem filmklubben og 
Kasper (Kasser). 
  
Der står følgende beløb på de to konti: 
  
Netkontoen: 242.659, 14 kroner 
Foreningskontoen: 213.317,50 kroner. 
  
6) Øvrige meddelelser 
Henover sommeren er der blevet skrevet til 
de beboerrådsmedlemmer der er udeblevet 
fra beboerådsmøderne, uden at melde 
afbud. Dette skyldes en regel om, at et be-
boerrådsmedlem der udebliver, mere end 
to gange på et halvt år uden, at melde 
afbud udmeldes af beboerådet. 
  
Det blev derfor aftalt, at der blev skrevet til 
de pågældende personer for, at undersøge 

om de stadig ønskede at være en del af be-
boerrådet. 
  
Dette resulterede i to udmeldelser. 
  
Kasper C02 repræsentant for C,D og G lejlig-
hederne 
Henrik A32 repræsentant for AB-lige 
  
   
7) Evt.  
gennemgang af referat fra sidste bestyrel-
sesmøde eller dagsorden før det næste 
Bestyrrelsen har næste møde her I septem-
ber. Der er ikke kommet nogen dagsorden 
endnu. 
  
Ved sidste møde blev det nævnt, at børne-
haven skulle sælges 600.000kr - kommu-
nens tilbud. 
Dette beløb blev ikke anset for, at være 
prisen for grunden. Der er derfor blevet 
bestilt en vurdering af grunden 
Salget vil ikke have nogen daglig betydning 
for kollegiet og dets beboere. 
  
8) Indkommende punkter 
  
A. Justering af løn for ansatte beboere 
(SEK, klagenævn, netgruppe mm.) 
  
[Diskussion og afstemning] 
  
V. Rasmus Lau S21 
 Der er ikke sket en lønjustering for kollegia-
nere ansat internt på kollegiet i >5 år. Løn-
nen er pt. 120 kr./timen. Denne løn gives til 
ansatte i sekretariatet, klagenævnet , net-
gruppen (inkl. antenneansvarlig), samt be-
boerrådssekretær og -kasserer. 
(bestyrelsesrepræsentanter og beboerråds-
formand er ulønnede). 
Ved tilkendegivelser på forrige møde, var 
der stemning for at undersøge niveauet og 
evt. regulere. 
  
Der stilles forslag om, at timelønnen hæves 
til laveste sats (149,51 kr.) på HK-området 
iht. 
  
KABs gældende overenskomst med fagfor-
eningerne. Det foreslås endvidere, at satsen 
fastlåses til overenskomsten for, at der sker 
en inflationsregulering fremover. 
  
Idet sekretariatet og klagenævnet formelt 
er ansat af bestyrelsen, kræves det, at be-
styrelsen følger beboerrådets indstilling ved 
førstkommende bestyrelsesmøde. Dette 

forventes at ske. 
  
De ansatte af kollegiet får løn, enten 
af kollegiet eller KAB. Lønnen er ikke blevet 
justeret I ca. 5 år. Efter snak med KAB har vi 
fået fortalt mindste times løn., I forhold til 

d.d. Hvis det bliver besluttet vil bestyrelsen 
aftale nærmere KAB, hvornår lønjusteringen 
træder I kraft. 
  
Der blev diskuteret om lønstigningen var for 
høj. Men lønstigningen skal ses som at stig-
ningen er over en længere periode. 
  
Der stemmes: 
  
For: 4 
Imod :1 
Blank: 3 
  
Der stemmes for at lønstigningen træder I 
kraft. Og bestyrelsen går videre med dette. 
  
B. Ny nøglebærer søges 
  
[Orientering og afstemning] 
  
V. Jakob Jensen, S06 
  
Da Camilla Christensen er fraflyttet kollegi-
et, er der brug for en ny nøglebærer. Er du 
 interesseret, så mød op på beboerrådsmø-
det. 
  
Som nøglebærer er det din opgave at hjæl-
pe personer ind på deres værelse, hvis de 
har låst sig ude, dog kun såfremt du er 
hjemme og har mulighed for at hjælpe. Job-
bet er lønnet. 
  
Som tidligere nævnt ændres dette til to. 
Kasper R66 og Line F56 er hermed de nye 
nøglebærere. 
  
C. Ny antenneansvarlig 
  
[Orientering og afstemning] 
  
V. Jakob Jensen S06 
  
Der søges fortsat en ny person til at vareta-
ge denne opgave. For en nærmere beskri-
velse af jobbet, se bilag 1. Jobbet er time-
lønnet. 
 
Ingen meldte sig. Punktet tages derfor op 
igen til næste møde. 
Jakob tilføjer:  Der udføres ikke noget an-
tenne relateret arbejde, indtil der er fundet 

Referat af beboerrådsmøde 



O K T O B E R  2 0 1 6  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 7 

en ny antenneansvarlig.  
  
 D. KælderCaféen søger om penge til dæk-
ning af KODA-afgiften 
  
[Afstemning] 
  
KælderCaféens absolut største årlige reg-
ning er afgiften til KODA, der skal betales 
for at vi lovligt må afspille musik i baren. I 
øjeblikket ligger denne regning på ca. 
16.000 kr. om året. 
  
Vi har forsøgt at gøre hvad vi kan for at 
komme udenom eller minimere regningen, 
men i stedet ser det ud til, at denne regning 
i stedet vil stige fremover. 
  
Såfremt beboerrådet vil gå med til at betale 
denne regning årligt, så vil baren kunne 
sikre faste lave priser i fremtiden, samt bed-
re mulighed for løbende opgraderinger og 
billige tilbud. 
  
KælderCaféen søger derfor om at få dækket 

KODA afgiften (variabelt beløb) årligt 
fremadrettet. 
  
Bestyrelsen kontaktede en konsulent for, at 
høre om denne udgift kunne nedsættes. 
Konsulenten mente at det måske var mu-
ligt, at Kældercafeen kunne defineres som 
vært for private fester. Ved private fester 
skal der ikke betales KODA afgift.  Bestyrel-
sen for Kældercafeen vil derfor kigge nær-
mere på dette.  Men pengene søges stadig, 
såfremt overstående ikke gør sig gældende. 
Jakob tilføjer at der kun er registeret to ba-
rer i Lyngby gennem KODA. Det er for risika-
belt at snyde, da der vil forekomme en bø-
de på 50% af beløbet. 
 
Der blev på mødet diskuteret prisen på den-
ne regning og hvordan den muligvis kunne 
nedsættes. 
 
Der blev stemt således: 
For: 4 
Imod: 2 
Blank: 1 

  
Der stemmes for at  KODA regningen beta-
les. Og Kældercafeen vil informere nærme-
re. 
  
9) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-
lemmer 
Ditlev T47 melder sig som suppleant for  ST 
ulige   
Sofie S35 melder sig ud. 
  
10) Evt. 
 Frederik: Plastik og metal containerne. Bli-
ver de tømt hver 14. dag? 
Da ikke alle bliver lige fyldt, er der lavet et 
system hvor nogle af dem bliver tømte. 
John vil tjekke op på hvordan og hvornår de 
tømmes. 
  
11) Ny mødedato 

Oktober klokken 19:00 
  
Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > Be-
boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 
mødet finder 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: 

1. Valg af ordstyrer og sprog  

2. Antal stemmeberettigede  

3. Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

4. Godkendelse af dagsorden  

5. Økonomi 

6. Øvrige meddelelser  

7. Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste 

8. Indkommende punkter 

a. Volleyudstyr 

V. Caroline T65 

Volleysæsonen går snart i gang og det 

ville derfor være rart med noget udstyr 

så kollegiets beboere kan få glæde af 

banen. Vi havde en bold på ST køkkenet 

som folk plejede at låne, men det har vi 

ikke længere efter branden, så derfor vil 

jeg foreslå at vi sætter en kasse op med 

et par bolde og evt en lås som alle kan 

komme til med deres værelsesnøgle. 

Banemarkeringen forsvandt også i bran-

den og derfor ville det være første priori-

tet at få en ny af denne.  

Jeg søger derfor om penge til: banemar-

kering, 2 bolde, kasse og boldpumpe til i 

alt:1460 kr 

Er dog i tvivl om der behøves at være lås 

på kassen, hvilket gerne må tages op til 

diskussion. Se vedlagt bilag. 

 

b. Støtte til genetablering af ST-ulige køk-

kener  

V. Rasmus Lau S21 

Det blev foreslået på forrige beboerråds-

møde at tildele et beløb til genetablering 

af køkkenerne på ST (dvs til indbo, som 

ikke gives af kollegiet).  

Med henvisning til dette, vil ST-ulige ger-

ne søge om dækning af vedhæftede 

kvittering fra IKEA på i alt 5758,84 kr., 

som udgør en mindre del af de udgifter vi 

har haft til at fylde vores køkkener efter 

branden.  

 

c. Ny antenneansvarlig 

V. Jakob Jensen S06 

Grundet omprioritering af tid fra sommer 

ønsker jeg at træde tilbage som antenne-

ansvarlig. Der skal derfor findes en ny til 

denne post. 

 

9. Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

10.Evt.  

11.Ny mødedato 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

 

 

Dagsorden beboerrådsmøde 

Fremmødte:  

1) Valg af ordstyrer og sprog 2) Antal stem-

meberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste beboer-

rådsmøde 

4) Godkendelse af dagsorden 

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser 

7) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste 

8) Indkommende punkter 

A) Kano buget 

V. Ask M47 

Der er en del ting i kano og kajak klubben 

som skal repareres og udskiftes. Derfor sø-

ges der samlet 56.200 kr. fordelt på 3 po-

ster. Reparationer 20.450 kr, Kajak posten 

20.000, kano post, 15.750. Alle poster skal 

diskuteres individuelt. Budget er vedlagt. 

B) Biklubben lukker. 

V. Ask M47 

Biklubben lukker grundet manglende med-

lemstal og den tid det kræver at af de tilba-

geværende. Bierne og udstyr vil blive solgt 

og pengene fra salget vil blive tilbage ført til 

NYK. Bierne blive først solgt til foråret grun-

det det ikke er efterspørgsel efter bier på 

denne årstid. 

C) Køkkenindkøb til ST-lige V. Frederik S40 

ST-Lige søger om dækning af udgifter for 

indkøb nyt køkkeninventar efter indflytning 

på de genopbyggede køkkener. Der søges 

om: 6.166 DKK, til udbetaling på køkken-

kontoen(reg: 3098, konto: 3099157593). 

Kvitteringen er vedlagt. 

D) Opstart af Kunstklubben V. Maja J16 

Kunstklubben søger penge til værktøj og 

redskaber til opstart af klubben. Ønske bud-

gettet er på 15.000. 

Budgetter og information vedlagt som bilag. 

Drømme budget: 15.000 

2. budget: 8.500 

Mindste behov: 5000 Budget er vedlagt. 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

10) Evt. 

11) Ny mødedato 

 

http://www.nybro.dk/
http://www.nybro.dk
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Byt dig til din næste læseoplevelse 
Ved du heller ikke hvad du skal lave i 

oktober? Og savner du lidt inspiration 

til, hvad din næste læseoplevelse skal 

være? Så er vi så heldige, at der få meter 

fra kollegiet ligger et bogskur, hvor man 

kan vælge mellem alle mulige forskelli-

ge bøger. 

 

Lige i nærheden af vores alle sammens 

Canaria Pizzaria, ligger en sidevej til 

Kongshvilevej; Sydskra ningen. Her finder 

man hvad der minder om et lille cykelskur, 

men cykler er der ikke mange af. Derimod 

kan du finde masser af bøger - lige fra al-

verdens rejseguides til Harry Potter.  

 

Bogbytning 

Har du lyst til at læse en eller flere af de 

bøger, der er i bogkasserne, kan du bare 

tage dem med hjem. Na r du har læst bog- 

en færdig, kan du enten sætte den tilbage,  

sa  andre ogsa  kan fa  glæde af den eller du 

kan beholde bogen. Det er ikke et krav—I 

tilfælde af at bogen har været sa  god, at du 

ikke vil slippe den igen, ma  du gerne behol-

de den. 

Har du bøger, som du gerne vil 

bidrage med, kan du aflevere 

dem pa  Kongshvilevej 25 i den 

gra  hyndekasse (til venstre for 

hoveddøren). Hvis det drejer 

sig om enkelte bøger, kan du 

sætte dem i reolerne.  

Sa  hvad venter du pa ? Tag et 

smut forbi bogskuret og find 

din næste læseoplevelse! 

   

 

      Louise P-20 

Hvad der ellers skal forestille at være et helt alminde-

ligt cykelskur er omdannet til et noget lidt mere ekso-

tisk—nemlig et skur fyldt med spændende bøger. 

I det hyggelige bogskur på Sydskråningen finde tre hylder med et bredt udvalg af bøger—

uanset om man er til fanatasy, rejseguides, krimier eller romantiske eventyr.  
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Ud i naturen i efteråret 
Efter en utrolig lang sensommer er efteråret ved at være 

over os.  Selvom det måske ikke er den ubetingede favorit 

årstid blandt alle, råder vi dig til at vente lidt med at gå i hi 

på dit kollegieværelse. Der sker fortsat en masse derude—

krondyrene kommer i brunst, bladene får farver og svam-

pene vokser sig spiseklare. Nybro Tidende bringer her råd 

til, hvad du kan opleve i naturen i efteråret. 

Med Nybroga rds beliggenhed nær Lyngby -og Bagsværd sø samt 

store naturomra der som Hareskovene og Dyrehaven, er der ifølge 

Skov– og Landskabsingeniør-studerende Julie Spongenberg Lot-

trup, masser at tage sig til i eftera ret. 

DYR I BRUNST—DYR I BEVÆGELSE 

I Dyrehaven kan man opleve, na r kronhjortene kommer i brunst. 

Handyrene markerer sine territorier ved at brøle og skrabe i jor-

den—og ved at bade i noget sa  u-charmerende som mudder, sæd 

og urin. Græs i gevirerne er, ifølge kronhjorte, ogsa  et tegn pa  do-

minans. Lugten er ma ske ikke den største hovedattraktion, men 

synet af hankronhjorte der bejler til hunnerne er en af naturens 

store begivenheder. I Dyrehaven er det ofte utroligt nemt at kom-

me tæt pa  kronhjortene, sa  længe man bevæger sig forsigtigt. 

Oppe i himlen sker der ogsa  en masse. Mange fugle trækker sydpa , 

blandt andet sangsvaner, gæs, svaler og lærker. Til de sultne fugle, 

der vælger at overvintre i kolde Danmark, kan man lave foderkug-

ler. Pluk et par store fyrrekogler, rør smeltet palmin sammen med 

forskellige frø og kerner, hæld kerneblandingen ned i koglerne og 

værsgo: gourmetmad som fuglene foretrækker det! 

MAD I NATUREN 

Der er ogsa  rig mulighed for at finde mad til sig selv i naturen. Som 

bekendt er eftera ret højsæson for svampeplukning. Men der er 

meget mere end kun kantareller at finde i skovbunden—det er 

ogsa  værd at holde øjnene a bne for markchampignoner, Karl Johan 

svampe og store trompetsvampe. Inden man begynder at mæske 

sig i lækker svamperisotto, er det dog værd at konsultere svampe-

ha ndbogen eller en klog, naturkendt farmor. 

Selvom det ikke er højsæson for bær længere, er der stadig stor 

sandsynlighed for at du kan finde ba de hyldebær og brombær i 

naturen. Det kan der komme lækker hyldebærsaft og brombærtær-

te ud af. Man kan ogsa  bruge eftera rets favoritfrugt, æbler, til en 

hel masse. Men hvor kan man plukke dem, hvis man ikke selv har 

plantet sig et æbletræ (og har for god samvittighed til at ”la ne” fra 

naboen)? Frydenlund frugtplantage i Vedbæk (nord for Dyreha-

ven) er et godt bud. Her kan man i de fire første weekender i okto-

ber plukke posen fuld af æbler og pærer til en kilopris pa  kun 16 

kr. 

KASTANJER OG BLADE 

Træerne byder ogsa  pa  andet spiseligt i disse tider i form af spise-

kastanjer. De kan dog være svære at finde. Derimod kan man finde 

de (desværre) uspiselige hestekastanjer mange steder. Rygtet si-

ger, at de endda findes meget tæt pa  Nybroga rd.  En yndet eftera rs-

aktivitet pa  mange køkkener er derfor at lave kastanjedyr. Hvis 

man vil pifte dyrene op med andet end kastanjer, kan man dekore-

re dem med kogler og blade. Og husk tandstikker, sa  dit kastanje-

dyr kan blive samlet sammen! 

Slutteligt kan man ogsa  have det sjovt med noget sa  simpelt som 

blade. De farverige eftera rsblade kan blandt andet bruges som 

pynt. Man kan fx dekorere sin kollegiedør med blade i alle mulige 

forskellige former og farver. Eller man kan lave bladaftryk med 

maling og papir—eller endda med ler!  En bladska l kunne blive en 

fin gave til de forældre, der (pa sta r at de) savner de fine, personli-

ge gaver, som du lavede i dine hjemkundskabstimer. 

Kristina D-46 
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Efteråret bringer altid en masse lækre 

grøntsager og rodfrugter, som selvfølgelig 

skal udnyttes mens de er i sæson og sma-

ger bedst. I denne måned har jeg derfor 

valgt at give jer en opskrift på en lækker 

rødbedesalat serveret med et dejlig saftigt 

kyllingebryst.  

 

Rødbedesalat med feta 

Ingredienser 

8 små rødbeder 

2 dl finthakket grønkål 

100 g smuldret feta 

1 rødløg 

 

Dressing: 

2 spsk. olivenolie 

1 tsk. dijonsennep 

2 tsk. honning 

1 spsk. æbleeddike 

salt og peber 

 

Fremgangsmåde 

Skræl rødbederne, skær dem i kvarte og kog 

dem i letsaltet vand i ca. 20 minutter. Alter-

nativt kan man vende rødbederne i oliven-

olie, lidt salt og bage dem i ovnen ved 175 

grader varmluft i 15 minutter. 

Ryst eller pisk dressingen sammen og vend 

den finthakkede grønkål grundigt i dressin-

gen, så salaten får masser af lækker smag! 

Vend grønkålen med rødløg i tynde skiver 

og anret med rødbeder og feta. 

Så bliver det vist ikke mere lækkert! Og så 

er det endda nemt! 

 

Kyllingebryst med estragon 

Ingredienser 

2-3 kyllingefileter 

2 spsk. rapsolie 

1 spsk. honning 

3 tsk. dijonsennep 

1,5 spsk. estragon 

0,5 tsk. groft salt 

Lidt groft peber 

Fremgangsmåde 

Bland alle ingredienserne til marinaden i en 

skål. Læg kyllingefileterne på en tallerken 

og smør begge sider af fileterne med estra-

gonmarinaden. Dæk kyllingefilterne med en 

dyb tallerken eller et stykke stanniol, og sæt 

dem i køleskabet. Jo længere tid kyllinge-

brysterne får lov til at trække jo mere smag 

kan de nå at optage. 

Kom kyllingebrysterne i et smurt ildfast fad 

og steg dem i ovnen ved 200 grader i ca. 25 

minutter til de er faste og gennemstegte.  

Server med rødbedesalaten og nyd så ellers 

en fantastisk efterårsret, som jeg personligt 

kunne spise flere gange om ugen. 

 NybroTidendes madklumme: 
 

 Mad efter årstiden 

Louise p-20 
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CD  
Køkkenklumme. Nybro Tidende vil de 
næste mange måneder komme på besøg 
på de forskellige køkkener, hvor vi leder 
efter de gode fif, skøre historier samt 
køkken– og kollegieånd.  

Velkommen til… 

CD er, pa  den ene side, et stenkast fra vaske-
riet og varmemesterens kontor. Pa  den an-
den side har de Lyngby sø, kun adskilt af 
kollegiehaver. Det er apropos haver, i CD at 
haveredskaberne sta r, kagefestivallens for-
mand og 3 aktive Kældercafe  bartendere 
bor. Kælderen indeholder kollegiets nye 
brætspilslokale ”Brættet” og efter signende 
et lig, en dukke badet i blod, fra en TDC, der 
havde et lidt suspekt tema.  

Den store bagdyst køkkenet 

Det er onsdag aften, kl. er 18 og det første 
man ser og dufter er de store lækre browni-
es, der er ved at blive bagt pa  køkkenet. 
Hvorfor? Den nye sæson af Den Store Bage-
dyst skal til at starte! CD køkkenet aka. Den 
Store Bagedyst køkkenet, har fulgt med i 
adskillelige sæsoner. Nu ved vi allesammen 
hvad CD laver de næste mange onsdage kl. 
20.00, mufler sig i hjemmebag og hepper 
pa … Jesper? Sune? Louise? …  

Der er som regel kaffe til kagen. Det kan 
være en a rsag til at den kageelskende gang 
ogsa  er en kaffe elskende gang. Stempelkan-
derne bliver dagligt fyldt og tømt og deres 
egen vurdering er 5-6 liter kaffe om dagen.  

Det er a benbart ikke kun kaffe CD elsker at 
drikke. De vandt nemlig Pokalen for at have 
drukket mest til sidste Nybrofestival. Et 
trofæ, der sta r til skue pa  øverste hylde, ved 
siden af Tanevs Vejrbog som lader til at 
have stor affektionsværdi trods det ligner at 
bogen aldrig har været a bnet.  

Hurra Hurra Mr. Fødselar 

Er du CD-fødselar, sa  ga r din fødselsdag 
aldrig ubemærket forbi. Det er fast tradition 
pa  hele nederste etage, at man bliver væk-
ket kl. 07. Udenfor bliver man mødt af et 
flagbærende pyjamas party, fødselsdags-
sang og et opdækket morgenbord med ny-
bagte boller og evt. en lille en til halsen.  

En beboer fortæller om første morgenfød-
selsdag. Han var vildt spændt pa  at skulle 
fejre sin første fødselsdag for en af de andre 
beboere og kom ud iklædt sig skjorte og 
relativt pænt tøj. Dette fremstod dog lidt 
posh, da han sa  at alle andre var troppet op 
i pyjamas og morgensutter…. fra den dag af 
har han ogsa  haft ditto outfit pa .    

Forfølgelses sex 

Ved fællesspisning og andet er kollegie klas-
sikeren i brug. Terningespillet hvor to ter-
ninger bliver sla et i hvert sit bæger. Man ma  
sende bægeret videre na r man sla r en 6e r, 
bliver man indhentet,  er det op at vaske op, 
indtil en ny sta r for tur.  

Vafler og hængekøjer 

Pa  tagterrassen bliver man mødt at to lækre 
hængekøjer med to ditto skønne piger. Ud-
over den faste skønne udsigt er der udsigt 
over en stor tallerken vafler samt vaffeljern. 
Det er godt 4 timer siden vaffeljern og hæn-
gekøjen blev indtaget  tidligere pa  dagen, 
men hyggen virker langt fra skut endnu. CD 
tagterrasse i 25 grader er utvivlsomt et at af  
de bedste chillout steder længe set pa  Ny-
broga rd.  

 

Gourmet køleskabet 

Vi andre har 2 hylder i e t køleskab. 3 af be-
boerne pa  CD har valgt at dele et helt køle-
skab. ”Der bliver lavet bearnaise sovs fra 
bunden! - Pa  en helt normal tirsdag” Fortæl-
ler en beboer entusiastisk. Fællesskabet 
besta r i et par og en anden beboer, der der-
med deler et køleskab og alt hvad det inde-
holder, hvilket resulterer i retter og koge-
kunst de fleste af os ikke vil kunne over-
skue.  

Vejskilte overalt 

CD kunne helt sikkert starte deres egen 
trafikskole. Der er vejskilte og trafikskilte 
hængt op, faktisk overalt. Forklaringen er at 
CD pa  et tidspunkt var 95% drengerøvs 
køkken. Der er 100% ”Motorkørsel forbudt” 
pa  CD, men det er dog tvivlsomt om H.C 
Andersens boulevard nogensinde har ligget 
pa  tagterrassen? 

    

Her er den hemmelige opskrift på:  

Malenes Bagedyst Onsdags Brownies 

(ca. 15 stk.) 

100g. Brun farin, 100g. Sukker, 125 g. 
Blødt smør, 1/2 Vanilie stang, 1 æg, 1 stk. 
Bagpulver, 2,5 dl Hvedemel, 1/2 stk. Salt, 
60g. Hakkede hasselnødder, 175g. hakket 

mørk chokolade, evt. en dl. Rosiner.  

1: Tænd ovn pa  175o  

2. Rør sukker, brun farin, og smør sam-
men.—Flæk vaniliestang og rør i—tilsæt 
æg—bland mel, bagepulver, salt sepe-

rat—bland i degen– tilsæt nødder og cho-
lolade– bland.  

3. Tril kugler og lig dem pa  en bageplade 
med god mellemrum. Baget e n plade af 
gangen, midterste rille, 10-12 min. Lad 

dem køle af 5-10 min pa  pladen.  

Klar til onsdag kl. 20.00. Velbekomme!   
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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 

Gemt godt af vejen , men samtidig utro-

ligt centralt, finder du geografernes og 

geologernes studiebar, Geobar.  Der er  

billige flaskeøl,  stenede jokes, en væg-

dinosaur og masser af kort. 

Selvom Geobar kan være svær at finde, føler 

man sig varmt velkommen, na r man endelig 

na r bardisken. Baren er a ben for alle stude-

rende, uanset uddannelsesinstitution. 

Den bedste ma de at indlede sit Geobar-

besøg er uden tvivl at prøve det ny-indviede 

jeopardy-hjul. Her kan du for 15 kr bl.a. vin-

de det famøse geosæt: en pilsner og en fer-

net branca. Derudover kan man købe diver-

se specialøl, fisk, og toast til en femmer! 

Tequila er ogsa  en evig vinder. I baren kan 

man ofte opleve gæster, der holder af at 

eksperimentere med ”alternativ” tequila-

druk—bl.a. tequila fra lænd og  den smerte-

fulde, ”svenske” tequila. 

Længere inde i baren er der en del sidde-

pladser. Møblerne er ikke de nyeste, og sten 

og kort (og Justin Bieber?) er nogle af ba-

rens ubetinget mest populære prydnings-

genstande. Til gengæld har baren en helt 

unik og hyggelig stemning. Hvis man bevæ-

ger sig endnu længere ind til baglokalet, na r 

man til det velbesøgte flipcup-rum. Her fo-

rega r der ofte turneringer med ra b og hujen.  

Hvis du er til mere afslappede spil, har geo-

bar ogsa  adskillige bordfodboldborde og en 

masse brætspil. Det gør ogsa , at baren sag-

tens kan besøges sent pa  eftermiddagen, 

hvis du har lyst til et slag brætspil og en kop 

billig kaffe. 

Endnu en fordel ved Geobar er, at den kun 

ligger ti minutters gang fra Nørreport og 

dermed et hav af barer og klubber. Hvis 

man vil holde geostilen, kan man ogsa  vælge 

at tage til geologernes og geografernes favo-

ritbodega, Søhesten (ved søerne), hvor 

stemningen ogsa  er hyggelig og uformel. 

Kristina D-46 

Månedens studiebar: Geobar 

1. oktober: Zulu The Colour Run NIGHT kl. 17 

11. oktober: Pizzadyst på DTU kl. 17.30-19.30 

13. oktober: Student talks: DTU kl. 17-19 

14. oktober: Kulturnat i København (hele aftenen) 

14. oktober: Det useriøse motionsløb i Lyngby 

18. oktober: Zoologisk museum efter lukketid kl. 16.30-18 

22. oktober: Nørdmarked i Kulturhuset Indre by kl. 12-18 

28. oktober: MØ koncert i Forum kl. 20-22 

28. oktober: Carlsberg Halloween Party kl. 19-02 

30. oktober: Vintertid starter 

31. oktober: Halloween! 

 

 

Gåder 

A. Hønen 

Hvad gør hønen hvis den fryser?  

B. Paraply 

7 mennesker prøver at stå under en alt for lille paraply. Allige-

vel bliver ingen af dem våde. Hvorfor ikke?  

C. Jo mere... 

Jo mere der er det, jo mindre kan du se. Hvad er det?  

D. Hvad er jeg 

Jeg har huller i toppen, huller i bunden, huller i siden og huller i 

midten. Alligevel kan jeg indeholde vand... Hvad er jeg?  

 

 

Se Svar: side 4  

Godt at vide 

Pris: 9 kr. for flaskeøl 

Åbningstider: Hver anden fredag kl. 

16-01 

Adresse: Øster Voldgade 10, 1350 

København K 
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