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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  

Den første søndag i advent kl. 16:00 skulle juletræet traditionen 
tro tændes på kollegiet. Julestemning og spænding spredte sig i 
menneskemængden, og pludselig hørtes en juleklokkes bimlen.  
 
Rundt om hjørnet kom julemanden. I sit fine røde kostume hilste 
han på både folk og hunde, og skabte glædelig julestemning. I 
fællesskab blev der talt ned fra ti, og juletræet tændtes, hvorefter 
der selvfølgelig skulle danses  og synges julesange for fulde lun-
gers kraft:  
”Nu’ det jul igen, og nu’ det jul igen, og julen varer li’ til påske. Nej 
det’ ikke sandt, nej det’ ikke sandt, for ind imellem kommer fa 

 
sten.” Og sådan blev julen sat i gang på kollegiet.  
 
Efterfølgende bød Achmed som altid på Gløgg, varm kakao og 
æbleskiver til at varme sig lidt på i det kolde vejr.   
 
Ikke kun hos Lars-Kaj er der dømt jul. I denne dejlige december-
måned har vi gjort NybroTidende lidt mere julet med både snap-
seguide, juleopskrifter og meget mere.  Vi hos NybroTidende øn-
sker jer en glædelig jul og et fantastisk godt nytår! 
 
Julehilsner fra Kristina, Emma, Patrick og Louise! 

 

 

 

 

Beboerrådet søger 3 nye bestyrelsesmed-

lemmer (heraf 1 suppleant) og en ny bebo-

errådsformand. 

 

Ny antenneansvarlig fundet 

 

Bestyrelsen vil gerne have lavet en vel-

komstpjece til nye beboere, som de kan få 

udleveret sammen med nøglerne. Vi udby-

der det derfor som projekt iht. aftalen med 

beboerrådet. 

På næste møde diskuteres der og stemmes 

om projektet bør udbydes og om størrelsen 

af vores tidsestimat. 

Ligeledes bedes alle der er interesserede i at 

udføre projektet om at møde op på mødet. 

Opgaven kan formentlig udføres af en grup-

pe også. 

 

Motionsklubben søger om penge til nyt lø-

bebånd 

 

Bryggerklubben søger om at få udbetalt 

rådighedsbeløbet, samt et ekstra beløb 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 7. dec. 2016 

 Nu er det jul på kollegiet 

Snapseguide, s.  5 

Kagefestival 2016, s. 10 

Juleopskrifter, s. 11 
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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  

             (sup) Andreas, A35 Revisorer    

AB-lige:        Rasmus, A38  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Lukas, J32 

CD-ulige:       Malene, C31 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: Mads Møller Andersen, M51 

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

        

  De lokale 

NB! Varmemester Nærkøb og pizzeria  

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 Tlf.: 51 14 12 19 

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

Tlf.: 45 87 04 73 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 

Kontor tid  Maj-august: åbent til  22:00 alle dage. 

Mandag: 16:00-18:00   

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

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00 Tlf.: 45 87 02 21 
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D. 29. oktober gik det løs på kollegiet, da den 

gode stemning fra Tour de Kitchen spredte sig 

på tværs af kollegiet. Fem gange gjorde sig klar 

til årets fest med de fedeste temaer og de sjo-

veste lege. 

 

Aftenen bød på nye venskaber og særdeles fyld-

te kollegiekøkkener. Med i alt 54 deltagere var 

der ikke plads til meget, men fede temaer, flot 

udklædning og sjove lege var der massere af. 

 

Fest på tværs af kollegiet 

NybroTidende tog sig en snak med nogle af del-

tagerne fra dette års TDK for at høre, hvad der 

er det fede ved lige netop denne fest. Her var 

der generelt stor begejstring. 

”Jeg synes det var en rigtig god oplevelse, at 

være med. Det var min første TDK og jeg håber 

ikke det bliver den sidste! Jeg synes det var rigtig 

fedt, at alle faktisk havde været kreative med 

enten pynt, lege eller udklædning og havde gjort 

noget ud af det. Specielt legene synes jeg var 

gode. Under legene var det godt, at vi blev op-

delt efter et nummer og ikke efter køkken, for 

på den måde kommer du i kontakt med andre 

end dem man måske allerede kender i forvejen” 

lyder det fra en deltager fra JK-ulige.  

Og lige netop det fede ved at lære nye menne-

sker at kende virkede til at gå igen hos deltager-

ne:  

”Det bedste var at møde nye mennesker og 

snakke, danse og feste med dem. Det var fedt at 

hvert køkken havde et tema, så havde man et 

’sammenhold’ blandt de andre køkkener, og så 

kunne man jo se hvem der hørte til hvor. Det er 

en mega god idé med TDK, 

da man møder nogle andre 

fra kollegiet, og det er fedt. 

Man har jo på forhånd no-

get fælles, og det er et per-

fekt grundlag for en god 

fest ” lyder det fra en af 

deltagerne fra AB-lige. 

 

Fra smølfer til James Bond 

Festen startede på PR-lige, 

hvor folk blev budt velkom-

men til et fængsel med trem-

mer for vinduerne, uvorne fanger i lænker og 

hårde fængselsbetjente. Legene bød bl.a. på en 

”flugt” fra fængslet, hvor man skulle løse gåder 

m.m. for at komme fri. Her havde man endda 

snakket med de blå mænd om at slukke lyset på 

gangen under flugten, så man kunne sætte gang 

i blå blink fra loftet. 

Derefter gik festen til JK-ulige, som var fyldt med 

jægere og en bred skare af junglens dyr, her-

iblandt en masse bananspisende aber. I jungle-

temaets ånd blev der også  budt på vandme-

lonshots, og en intim leg involverende et stykke 

stof og massere af kropskontakt.  

Festen fortsatte herefter på GH-lige, der bød 

indenfor til et eksklusivt James Bond tema. De 

deltagende var derfor klædt i jakkesæt og fine 

kjoler— og selvfølgelig  med en pistol tæt kli-

stret til kroppen. Legen matchede det farlige 

tema med en omgang russisk roulette—dog 

valgte man her at udelade våbnene, og bare 

køre med en omgang vand eller vodka i stedet. 

Derefter fulgtes alle deltagerne til JK-lige, der 

gav den gas som smølfer med blå ansigts– og 

kropsmaling, blå drinks, og diverse sjove lege 

med balloner og toiletpapir. Med så mange 

mennesker var det dog lidt svært at holde styr 

på alle ved legene: ”Man kan godt blive irriteret 

på fulde folk når de forhindrer en leg i at gå som 

man har tænkt det, men det er nok bare fordi 

man selv ikke er lige så fuld. Jeg synes til gen-

gæld det var super fedt at alle var klædt ud og 

havde gjort meget ud af det”, lyder det fra en af 

deltagerne fra JK-lige.  

Som de sidste i rækken kom AB-lige, hvor den  

stod på  mexicansk halloweentema, og  flot op-

pyntning med blomster og kranier. Også ud-

klædningen var i top med halvuhyggelig kranie- 

ansigtsmaling, og blomster i håret. Legen bød 

selvfølgelig på piñata, men ikke en helt alminde-

lig form for piñata. Redskabet til at slå med skul-

le man nemlig bygge af øldåser, som selvfølgelig 

skulle tømmes først. Desværre forsvandt en god 

bid af deltagerne efter den sidste leg, men dem 

der var tilbage fortsatte festen på AB-lige til 

langt ud på natten.    Louise P-20 

Tour de Kitchen er tilbage 

TDK bød på en masse fantastiske kostumer, sjove lege og lækre drinks, og venskaber på kryds og tværs af gangene blev dannet.  

AB-liges udklædning havde været tidskrævende, men den var 

bestemt al tiden værd.  
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Han havde først en lille grill på Amager, dernæst en kiosk og grill på 

Christian X’s Alle, men de sidste 17 år har Achmed bestyret vores alles-

ammens nærbuktik, Nybro Kiosk & Pizzaria.  

Det er de søde og høflige kunder, der er den største motivation for at 

bibeholde adressen på Nybrovej. Achmeds sortiment afspejler efter-

spørgsel. Dog fortæller han, at man meget gerne må sige, hvis der er 

noget man mangler i butikken, så vil han se på, om det kan komme på 

hylderne. Generelt er det dog de faste snacks som chips, chokolade og 

sodavand, der bliver lagt på disken, og så selvfølgelig pizza.   

 

’Bland selv slik’ i 2016 

I 2016 fik butikken ’bland selv slik’. En hel væg fyldt med forskellige ty-

per slik 9,95 pr. 100g.  Achmed ved det ikke er den billigste pris, og ind-

tjeningen ikke er det store, men det står klart, at han ikke vil gå på kom-

promis og handle ulovlige/billigere leverandører. Det lader til at  ’bland 

selv slik’ har været en succes og fortsætter ind i 2017.   

 

100FM  

Radioen står på 100FM, det er hyggeligt og rar musik. Nogle gange bliver 

Achmed spurgt om han ikke er træt af kanalen, til det svarer han, at han 

hører den, fordi det er hyggeligt for kunderne. Højtaleren udenfor butik-

ken tjener det formål, at når musikken spiller udenfor butikken, er den 

åben. Trods Netto en km. væk og pizzakonkurrenter lige om hjørnet, så 

har Achmed planer om at holde 20 års jubilæum på adressen. Der er 

ingen tvivl om, at han er en nærkøbmand der har stor interesse i at tilby-

de det specielt os på kollegiet mangler, og han gør det i en rar atmosfæ-

re og med et smil på læben.      Em S-22 

NYBRO KIOSK & PIZZARIA 

Aka. ACHMEDS BUTIK  

Sex & Samfund 

Y, Z, Æ og Ø 

Yohimbin: er en ekstrakt af barken af et afrikansk træ. Det har været meget benyttet som erotisk pirringsmiddel også Afro-

disiaca og Alkohol). Ligesom for en række andre midlers vedkommende er virkningen af 

Yohimbin højst tvivlsom. Alt hvad der gør et menneske sundere og stærkere vil formodent-

lig også styrke den sexuelle interesse, men specielle pulvere og piller findes næppe. 

Ægteskabsannoncer: Mange er tilbøjelig til at rynke på næsen ad ægteskabsannoncerne. 

Det burde de ikke gøre. Det er en udmærket måde at finde sig en livsledsager på.—i nogle 

ægteskabsannoncer er det >> Alvorligt ment <<. Der er også nogle, der indrykker ægte-

skabsannoncer for sjov.   

Ækelhed: Er en fornemmelse, som vi alle kender. Afsky for et eller andet, det kan være 

mad eller det kan være noget indenfor kønslivet, eller noget andet… Mange kvinder syntes, 

det mandlige legme—og specielt det mandlige kønsorgan– er grimme eller ligefrem afsky-

vækkende. Der er imidlertidigt mange folkeslag, der ser helt anderledes på tingene…. Kine-

serne fatter ikke, at vi kan spise ost…  

Øvelse: Et lykkeligt og harmonisk sexualliv er ikke noget, man fødes med. Det gælder 

både for dyr og mennesker, at der skal experimenter og opøvning til… Vores sexuelle 

evner udvikles trægt. Det veksler mellem opmuntring og nederlag, mellem fremgang, 

stilstand og tilbagegang. Og ingen når nogensinde det helt fuldkomne. Men det sidste 

skal vi nok heller ikke ønske os. Det lykkelige samliv kan kendes på, at det stadig kan 

blive bedre—og stadig bliver bedre.  

’Sex og Samfund’ med Kærlighedens ABZ Siger tak for turen. Ny klumme kommer 2017.  Emma S-22  

Udsnit fra KÆRLIGHEDENS ABZ 

9. oplag august 1965 

Hermed trykt på dansk i 40.160 

eksemplarer.  
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Snapsetid og juletid  

 
Hvad er en julefrokost uden julesnaps? Ifølge mange er “haps haps haps” 

og den efterfølgende snaps helt essentiel. Men hvis undertegnede (og 

sikkert mange andre) skal svare ærligt, så er der faktisk rigtig mange 

snapse, som det kan være en lettelse at slippe for.  Her bringer vi et lille 

udvalg af snapse fra den store, brede snapseverden, som både du og 

dine julefrokostpartnere kan nyde til hver en skål. 

For at finde frem til de rette fremgangsmåder og de gode opskrifter har vi 

allieret os med Rasmus fra AB-lige. Ifølge ham, er det faktisk ganske nemt 

at brygge snaps— selve fremstillingen af snapsen tager ofte kun 5-20 mi-

nutter, og så klarer snapsen jo næsten sig selv helt frem til filtreringen. Der 

er dog et par væsentlige ting, man bør huske.  

Først og fremmest skal man naturligvis bruge nogle beholdere—her er 

glasflasker eller andre glasbeholdere som f.eks. aflagte rødbedeglas meget 

passende. Den tilsatte alkohol behøver bestemt ikke at være snaps—

vodka (og endda de forholdsvis billige, som fx Karvedys) kan sagtens bru-

ges. Vodkaens meget neutrale smag giver plads til smagsindtrykkene fra 

resten af ingredienserne. 

Efter vodkaen er blevet hældt over ingredienserne, skal snapsen såmænd 

bare stå, indtil den får en tilstrækkelig kraftig smag. Det kan være fra et 

par dage til flere år—det afhænger helt af ingredienserne og ens personli-

ge præferencer. Alt efter hvor længe snapsen skal trække, bør den rystes 

jævnligt—op til hver dag for snapse med kort trækkestid, men sjældnere 

for snapse med længere trækketid. Ifølge Rasmus er det snapsebryggerens 

sure (læs: ret lækre!) pligt at smage sig frem i løbet af processen, så man 

ender med en snaps med tilpas styrke. Hvis den bliver for stærk kan den 

naturligvis fortyndes med yderligere vodka. Til sidst filtreres snapsen gen-

nem en si og evt. kaffefiltre, så den bliver klar og lækker! 

Man kan bruge et utal af ingredienser, både fra naturen, køkkenhaven og 

Nettos mange hylder. Udover den nedenstående julesnaps, er honning-

snaps, ingefærsnaps, lakridssnaps og Aabo-snaps (solbærsnaps i benzin-

dunk med oprindelse i CD-lige), utrolig lækre! Prøv et par opskrifter, og 

find din egen favorit!      Kristina, D-46 

Der er en prægtig snapsesamling at finde på AB-lige! 

Gran: forårets granskud (men også efterårets visne gran), giver 

en snaps der dufter herligt af jul. Giv snapsen 14-30 dage til at 

trække - evt. med en vaniljestang og et par fennikelfrø - og så er 

den klar til filtrering! 

Enebær: en håndfuld sorte andetårsenebær, som endnu kan 

findes i naturen, en flaske vodka og evt. en hel limeskal bliver i 

løbet af tre uger til en lækker snaps—helt klar til filtrering. 

Rønnebær: Man kan stadig være heldig at finde rønnebær om-

kring bl.a. Lyngby Sø. Lad dem være på frost i mindst to dage 

(eller pluk dem efter frostvejr), tilføj evt. vaniljestang og giv der-

efter den færdigblandede snaps 6 uger før den filtreres. 

Slåen: Det er desværre på nippet til at være for sent på året til at 

brygge denne snaps, men den overvældende marcipan-agtige 

smag er forsøget værd—om ikke andet så til næste år!  Slåen skal 

ligesom rønnebærrene have været frosne forinden, og snapsen 

skal kun trække et par uger til nogle måneder. 

Brug naturen 

Fremgangsmåde: Til denne snaps skal du 

gerne bruge et stort, 1 liters syltetøjsglas, da 

en hel appelsin skal kunne være der 

(alternativt: forsøg dig med appelsinskræller) 

1) Prik huller i appelsinen og læg den i glasset. 

2) Tilføj flækket vaniljestang, sukker og kaffe-

bønner. 

3) Tilføj nelliker og kanelstang—evt. i en the-

pose, så smagen ikke bliver for gennemtræn-

gende. 

Lad snapsen trække i 3-4 uger før filtrering. 

Husk at ryste den løbende. 

 

Opskrift på julesnaps 

Denne snaps både dufter og smager af jul, så 

det batter—og den behøver heldigvis så kort 

trækketid, at den kan nå at blive færdig inden 

julen og januars julefrokoster. 

Ingredienser 

1 appelsin med huller 

1 flækket vaniljestang 

60 g sukker 

½ kanelstang 

8 nelliker 

40 kaffebønner 

1 flaske vodka 

Fremgangsmåde: Til denne snaps skal du 

gerne bruge et stort 1 liters syltetøjsglas, da 

en hel appelsin skal kunne være der 

(alternativt: forsøg dig med appelsinskræller) 

1) Prik huller i appelsinen og læg den i glasset. 

2) Tilføj flækket vaniljestang, sukker og kaffe-

bønner. 

3) Tilføj nelliker og kanelstang—evt. i en the-

pose, så smagen ikke bliver for gennemtræn-

gende. 

Lad snapsen trække i 3-4 uger før filtrering. 

Husk at ryste den løbende. 
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Dagsorden beboerrådsmøde:   

 

Fremmødte: Malene C31, Michael D9, 

Adrian C24, Rene M43, Jakob S06, Lea H50, 

Katja P32, John varmecentral, Lars Kaj, Fre-

derik S40, Emil S25, Ditlev T47, Rasmus S21, 

Johannes K46, Troels O07 

 

1) Valg af ordstyrer og sprog  

Jakob og dansk 

 

2) Antal stemmeberettigede  

10 stemmeberettiget. 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde 

Bestyrelsen havde en kommentar, til refera-

tet: 

Beboerrådet vedtog tidligere på året at hæ-

ve lønsatsen for foreningens ansatte ( Net-

gruppen, antenneformanden og beboerrå-

dets sekretær, formand og kasserer) og 

knytte den til den laveste sats iht. KABs 

overenskomst med HK (ca.150 DKK/time). 

Bestyrelsen har vedtaget at følge dette og 

har fastsat lønnen for sekretariatet og kla-

genævnet til samme sats fremover. 

 

4) Økonomi 

Balance på kollegiets to konti er som følgen-

de: 

Foreningskontoen: 147.715,86 kroner 

NetKontoen: 266.972,14 kroner 

 

5) Øvrige meddelelser 

Ingen øvrige meddelelser. 

6) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste 

Næste møde er i december, der er derved 

ikke noget nyt. 

Folk der ønsker at tiltræde bestyrelsen, kan 

overveje det indtil næste bestyrelsesmøde. 

 

7) Indkommende punkter 

A) Ny antenneansvarlig  

V. Jakob Jensen S06 

Der søges fortsat en ny person til at vareta-

ge denne opgave.  

Jobbet er timelønnet. 

Jobbet består i at, alle er tilmeldt en anten-

ne pakke. Pakken ændres online, men den 

antenneansvarlige skal ændre ledningerne 

på værelserne.  

Emil S25 melder sig til, at varetage denne 

post. Der vil være en oplæringsperiode, 

inden han er klar til at varetage posten. 

 

B) Opstilling af ladestander 

V. Michael Folkmann D09 

Skal kollegiet have en offentlig ladestander 

til elbiler. 

Se bilag. 

Det vil koste omkring 5000kr, plus en vis  

sum penge for opsætning. Ladestanderen 

vil kunne fungere som en fremtidsinveste-

ring for kollegiet.  

Som beskrevet i bilaget, skal hvert medlem 

betale for sin egen strøm. 

Der er to måder at afregne elbiler: hvor du 

fx har et månedligt abonnement og du kan 

lade alle steder. 

Andre versioner er ved at have sin egen 

lader. 

På mødet blev det diskuteret om hvor stort 

behovet for en ladestander var. 

Det blev derfor aftalt at der laves en under-

søgelse for, at se hvor mange der ønsker en 

ladestander. Hertil skal der opstilles et reelt 

budget, hvor de forskellige løsningsforslag 

fremgår. 

Punktet skal derfor tages op til næste bebo-

errådsmøde. 

 

 

8) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Troels O07 vil gerne melde sig ud 

 

9) Evt.  

Ingen punkter 

 

10) Ny mødedato 

7.december  

Der vil være beboermøde klokken 19:00  og 

derefter beboerrådsmøde  

 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

 

Referat af beboerrådsmøde 

http://www.nybro.dk
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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 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 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste 

 

8) Indkommende punkter 

 

A) Udarbejdelse af velkomstpjece 

V. Rasmus, bestyrelsen 

Vi vil gerne have lavet en velkomstpjece til 

nye beboere, som de kan få udleveret sam-

men med nøglerne. Vi udbyder det derfor 

som projekt iht. aftalen med beboerrådet. 

Vi mener, at der er stor værdi i at have så-

dan en folder og den kan føre til bedre be-

boerinddragelse i kollegielivet. Den skal 

beskrive administration/praktisk info og 

klubber og henvise til aktuel information på 

hjemmesiden. 

Arbejdsopgaven: 

Brainstorm med bestyrelsen og driften om 

indhold. 

Snak med klubformænd o.a. nødvendige. 

Skrivning, opsætning og korrektur. 

Godkendelse med bestyrelsen og driften. 

Estimeret tid: 20-50 timer i alt á ca. 150 kr./

timen, som betales af kollegianerforenin-

gen. 

Vi vil på mødet gerne diskutere og stemme 

om projektet bør udbydes og om størrelsen 

af vores tidsestimat. 

Ligeledes bedes alle der er interesserede i 

at udføre projektet om at møde op på mø-

det. Opgaven kan formentlig udføres af en 

gruppe også. 

 

B) Bryggerklubben søger om at få udbetalt 

rådighedsbeløbet, samt et ekstra beløb 

V. Lars og Rasmus 

Kig i vedhæftet bilag 

Det ene er et budget er hvad vi gerne vil 

bruge rådighedsbeløb til. Det andet budget 

er for de penge, vi yderligere ønske at søge 

om. 

Vi har desuden snakket med de blå mænd 

ang. en ny sikring til forsyningen i kælderen 

da den gamle bliver ved med at slå fra. Der-

for vil vi gerne søge om at få en 32A sikring 

sat op i stedet for (ca. 800kr +moms og ar-

bejdsløn), da vi deler sikring med ”Brættet” 

og ikke kan brygge i deres åbningstid.  

Generelt om klubben skal det siges at vi er 

21 medlemmer, hvoraf ca. 10 bruger facili-

teterne on/off. Det betyder at vi i rummet 

er ved, at løbe tør for lager/opbevarings 

plads til og derfor søger om penge til at kun-

ne sætte et aflåst metalskab op udenfor 

rummet. 

C) Motionsklubben søger om penge til nyt 

løbebånd 

V. Ole, formand for motionsklubben 

Da det gamle løbebånd i motionsklubben er 

stået af, søges der hermed om penge til at 

købe et nyt. Løbebåndet er blevet under-

søgt og en reparation af det vil koste ca. 

5000 kr. hvilket nok ikke kan betale sig, da 

løbebåndet er meget gammelt og slidt i 

forvejen. Derfor søges der i stedet om pen-

ge til at købe et helt nyt, som dermed burde 

kunne holde i mange år ud i fremtiden. 

Grunden til at der søges om penge til et helt 

nyt, er så vi sikre os at det kan holde i man-

ge år, da vi ingen garanti har, hvis vi køber 

et brugt. Det er desværre også det dyreste 

redskab vi har, men også et redskab der er 

uundværligt at have i klubben, da det bliver 

brugt meget ofte. Det er ret vigtigt at vi får 

et løbebånd af ordentlig kvalitet, da det 

ellers hurtigt bliver slidt ned og går i stykker 

igen. 

Der er forskellige muligheder for at købe et 

nyt og pris og kvalitet hænger selvfølgelig 

sammen. Så spørgsmålet er hvor stor en 

investering vi vil være med til, da risikoen 

for at det bliver slidt hurtigt ned, jo vil være 

en del større hvis man køber en billigere 

model.  

Jeg har undersøgt en masse forslag, men er 

kommet frem til 3 fornuftige bud, som alle 

ligger i forskellige prisklasser og dermed 

også kvalitet. Forslagene ligger i den ønske-

de rækkefølge: 

1. Top kvalitets løbebånd – som er bygget til 

8-timers daglig brug:  

http://www.nordicfitness.dk/sole/sole-tt8  

Pris: 29.900 Kr 

2. Mellem Kvalitets løbebånd: 

https://www.fitnessgruppen.dk/kettler-run-

11-loebebaand/ 

Pris: 18.995 kr 

3. Det billige alternativ som pt. er på tilbud 

(Ved dog ikke hvor længe): 

https://www.xxl.dk/pro-form-trainer-8-0-

lobeband-frpris-11999/p/1126845_1_style  

(FØRPRIS 11999,-) med nuværende tilbuds-

pris på: 6.999,- 

Det er klart at nummer 1 vil være at fore-

trække, da vi så sikre os et slidstærkt løbe-

bånd, der kan holde i mange år og som er 

beregnet til lang daglig belastning. Mærket 

har samtidig fået stor ros i diverse tests. 

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.  

http://www.nybro.dk
http://www.nordicfitness.dk/sole/sole-tt8
https://www.fitnessgruppen.dk/kettler-run-11-loebebaand/
https://www.fitnessgruppen.dk/kettler-run-11-loebebaand/
https://www.xxl.dk/pro-form-trainer-8-0-lobeband-frpris-11999/p/1126845_1_style
https://www.xxl.dk/pro-form-trainer-8-0-lobeband-frpris-11999/p/1126845_1_style
http://www.nybro.dk
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Indkaldelse til beboermøde 

Dagsorden beboermøde:   

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Godkendelse af dagsorden  

3) Øvrige meddelelser 

4) Indkommende punkter 

 

A) Gennemgang af regnskabet for 2016 

(1.8.2015-31.7.2016). 

V.Jakob Jensen, Beboerrådsformand 

s.bilag 

 

B)  Revideret brugererklæring for K-Net 

V. Netgruppen 

Netgruppen har lavet en komplet revision af 

brugererklæringen. Revisionen her flere 

formål: Reflektere ændringer i det "nye" 

setup hos K-net, forbedre oplevelsen af det 

fælles WiFi "K-Net" ved at regulere private 

WiFi's, beskrive brugerens rettigheder bed-

re, specificere sanktionerne bedre, beskrive 

vores responstider v. nedbrud bedre (og 

forkorte dem) og gøre erklæringen mere 

juridisk korrekt. 

Vi har fastslået, at de mange private WiFi's 

er en direkte årsag til den dårlige forbindel-

se for nogle brugere. Vi er klar over, at re-

striktionerne på private WiFi's vil være be-

sværlige for nogle beboere at opfylde, men 

vi mener, at man skal være i stand til at ad-

ministrere sit private WiFi (for ikke at ud-

sætte andre beboere for skadelig adgang 

eller ødelægge signalet på "K-Net"). Vi vil 

desuden udarbejde generelle vejledninger 

til at ændre de relevante indstillinger på en 

routeraccess point og udsende dem inden 

ændringerne træder i kraft. 

På beboermødet vil vi gerne diskutere ind-

holdet og evt. lave mindre ændringer. Er-

klæringen sættes herefter til afstemning og 

foreslået ikrafttræden 1. februar 2017. Den 

nye erklæring vil blive gjort gældende for 

alle nuværende brugere ved en ændring iht. 

den nuværende erklæring § 7, stk. 5. Bru-

gererklæringen er en del af kollegiets husor-

den. 

Den nuværende brugererklæring kan findes 

på https://nybro.dk/administration/

internet/. 

5) Evt.  

6) Ny mødedato 

 

I anledning af at vi var forbi NYBRO KIOSK & PIZZZARIA, valgte Achmed at lave 

dette tilbud for alle os studerende i December.  3 stk. pizza for 100kr. Frit valg fra 

nummer 1-40 på menukortet.  

https://nybro.dk/administration/internet/
https://nybro.dk/administration/internet/
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               Kagefestival 2016 
Lørdag d. 18. november blev Kagefestival 

nummer 8 afholdt. Denne gang var det på CD

-lige med de simple regler; Bag en kage, så er 

du velkommen!  

Igen i år var det tre priser der skulle uddeles. 

Prisen for den mest kreative kage blev vundet 

overlegent i år! Vinderne blev Andreas og 

Mathilde med deres grønne mojito kage. Den 

smukkeste kage blev i år en bailey cheeseca-

ke dekoreret med fine chokoladetårn. Denne 

kage var lavet af Line, Caroline og Fredrik (nok 

mest Line) fra ST. MODERKAGEN! Den kage 

der smagte absolut bedst blev i år vundet af 

Frederikke, Nicklas, Andreas og Sarah med 

deres version af den kendte chokoladekage 

Gateau Marcel. Kagen var bagt i LM-liges køk-

ken og havde taget omkring 3 timer at lave. 

Da vi spurgte den primære konditor bag ka-

gen om han kunne finde på at kaste sig ud i 

den tidskrævende proces igen var svaret, ”det 

kunne jeg godt, nu har den jo vundet en pris”. 

”Man skal nok lave den dagen før, som der 

står i opskriften, og ikke på dagen” var kondi-

torens bedste råd til andre.   

’TAK’ til arrangørerne   

Tak til Ann Louise og Maria der for godt 5 år 

siden, sammen med 6 andre kageentusiaster, 

fik etableret et kageudvalg. Kagefestivallen 

blev etableret før ’Den store Bagedyst’ blev et 

folkehit og bygger på glæden ved den gode 

kage og det hyggelige samvær. Kagefestivallen 

beriger Nybrogård Kollegiet med en sød tradi-

tion, et socialt arrangement der ikke bygger 

på druk og fest. Der har indtil nu været 

afholdt 8 kagefestivaller, med alt fra 25-110 

deltagere. Forældre og venner udefra har 

altid været velkomne og omgivelserne har 

ændret sig og varieret fra kældercafeen, kolle-

giegange til ST’s midlertidige køkkenpavilloner 

efteråret 2015. I første hånd ’TAK’, til alle 

tidligere arrangører, og ’TAK’ til Maria og 

Jacob der tog teten i år!   

Ny Kagefestivals Arrangør? 

Maria og Jacob fraflytter snart kollegiet, men 

det behøver den søde tradition ikke at gøre. 

Maria og Jacob vil meget gerne give alle deres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erfaringer videre til nye kagefestivalsarrangø-

rer og påpeger, at det ikke er specielt tidskræ-

vende at arrangere en kagefestival. Interesse-

rede kan Kontakte Maria og Jacob gennem 

’Nybrogård Kollegiets Kagefestival’ på Face-

book, så ser Nybrogård Kollegiet forhåbentlig 

frem til endnu flere år med sukkerchok og 

hjemmebagte mesterværker.      Em S-22  

Fra højre: Vinder af ’Moderkagen’ Ga-

teau Marcel. Vinder af ’Mest kreative’ 

Mathilde og Mohito kagen. Vinder af 

den ’Smukkeste’ kage, Baylie Cheese-

cake.  

MODERKAGEN Gateau Marcel 

Ingredienser (cirka 10 personer), 150 g mørk 

chokolade, 150 g smør, 150 g sukker, 100 g pa-

steuriseret æggeblommer, 120 g pasteuriseret 

æggehvider, 50 g mandler (gerne uden skal), 50 

g sukker. 

1. Smelt chokolade og smør i en skål over vand-

bad. 2. Pisk æggeblommer og 100 g sukker luftigt 

i en anden skål. 3. Rør forsigtigt chokoladeblan-

dingen i æggesnapsen. 4. Pisk æggehviderne 

stive i en tredje skål, og bland 50 g sukker i un-

dervejs. 6. Vend marengsen i chokoladeblandin-

gen. 7. Fordel halvdelen af moussen i 

en springform (18 cm i diameter). 9. Bag den ved 

175 grader i cirka 25 min, og kom derefter i køle-

skabet. 

- Mens kagen bager, laves pralinéen: 

1. Smelt 50 g sukker til karamel på en lille pande. 

2. Bland mandler i karamellen, og hæld straks 

massen ud på et skærebræt beklædt med bage-

papir. 3. Lad det køle helt af, og hak det groft. 4. 

Kom pralinéen oven på den afkølede bund, 

og fordel resten af moussen oven på bunden. 

Stil den færdige kage tilbage i køleskabet, og lad 

den sætte sig natten over. 1. Løsn kagen fra kan-

ten og bunden med en kniv. 2. Giv den et fint 

drys kakao, og pynt den med macarons. 

Velbekomme!  



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

Side 11 

I december måned er risengrød nærmest 

obligatorisk, men hvis ikke du har lyst til at 

spise det hele måneden, kan man heldigvis 

bruge grøden til andre lækre retter. NybroTi-

dende giver dig derfor  et par spændende 

bud på, hvad du kan bruge den dejlige grød 

til, hvis du bliver træt af kanel og smør-

klatter.    

 

Risengrød (til 2 personer) 

Ingredienser:  

180 g grødris 

3 dl vand  

1 l mælk (jeg brugte letmælk) 

1/4 tsk. salt 

 

Fremgangsmåde:  

Hæld vand og ris i en gryde og lad det koge i 

ca. 2 minutter. Tilsæt mælken og bring grøden 

i kog under omrøring. Kog grøden under låg 

ved svag varme, og sørg for at røre i den jævn-

ligt, så mælken ikke brænder på. Kog grøden i 

ca. 40 minutter eller til den har en fast konsi-

stens.  

Smag grøden til med lidt salt og server med 

kanelsukker og en smørklat.   

 

Klatkager (til 2 personer) 

Ingredienser:  

350 g risengrød 

1 spsk. hvedemel 

1 spsk. mælk 

1 æg 

1/2 spsk. sukker 

1 1/2 tsk. vaniljesukker 

Smør til stegning 

 

Fremgangsmåde:  

Rør mel og mælk  i grøden. Pisk herefter æg-

gene  sammen og tilsæt dem med sukker og 

vaniljesukker.  

Smelt smør på en varm pande. Når smørret er 

smeltet lægges dejen på i klatter, og  steges 

lysebrune på begge sider.  

Tip! Sørg for at sprede dejen lidt ud, så klatka-

gerne ikke er alt for tykke—ellers tager de 

lang tid at lave, og bliver svære at vende.  

 

Risalamande (til 4 personer) 

Ingredienser:  

500 g risengrød  

50 g smuttede mandler 

2 spsk. sukker 

1 spsk. Vaniljesukker 

2 1/2 dl piskefløde  

 

Fremgangsmåde:  

Smut mandlerne og hak dem fint— grofthak-

kede mandler kan også sagtens fungere. Per-

sonligt synes jeg  at grofthakkede mandler i 

risalamande giver mig associationer til ukogte 

ris, men det er helt op til dig selv. Efter du har 

hakket mandlerne blandes de i den afkølede 

grød. 

Pisk fløden i en anden skål til den bliver til 

flødeskum, og vend det så i grøden lidt af gan-

gen. Tilsæt sukker og vanilje, og smag evt. til 

med lidt mere vanilje (det er jo det der er det 

bedste). Sæt risalamanden på køl indtil den 

skal spises, og server så med kirsebærsauce.  

TIP! Eftersom risengrøden skal være afkølet 

når du laver din risalamande, kan du evt. lave 

den dagen før, så du er sikker på, at den kan 

nå at køle ned.  

    Louise P-20 

NybroTidendes madklumme: 
 

Mad efter årstiden 
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Velkommen til: GH 

KØKKENKLUMME. NybroTidende vil de næ-

ste mange måneder komme på besøg på 

Nybrogårds køkkener, hvor vi leder efter de 

gode fif, skøre historier samt køkken– og 

kollegieånd.  

Velkommen til…  

GH ligger behageligt placeret tæt på både 

busstop og Kældercaféen—og endnu tættere 

på Sekretariatet, hvor NybroTidende hver 

måned fødes. Da NybroTidende besøgte blok-

ken på en mørk, mandag aften var der overra-

skende meget aktivitet på alle køkkener, samt 

masser af venlighed! 

Mario og fårenosser 

På GH-lige får jeg hurtigt at vide, at deres ven-

stre køkken er kendt for spilkonsoller (indtil 

flere af dem!), dårlig humor, mystiske huller… 

og åbenbart fårenosser? Sidstnævnte får jeg 

endda at se med egne øjne—de skal efter 

sigende bruges til fællesspisning snart. Her er 

der nogen, der tør eksperimentere! Overra-

skelserne stopper ikke her… køkkenet er 

åbenbart indhyllet i mystik. Borde og huller i 

væggen dukker op ud af det blå. Det bedste 

bud på skabelsen af væg-hullet synes stadig at 

involvere en glad basarm, der har været lidt 

for vild med musikken. I dag er hullet blevet 

prydet med tegninger af en ”swaggosaurus” 

og ”GH-liges Next Topmodel”. 

Nogle af de mest populære begivenheder på 

køkkenet inkluderer den klassiske køkkenjule-

frokost og beerpongturnering. Men med GH-

liges imponerende spillekonsolssamling i sofa-

hjørnet kunne en druk-mariocart-turnering 

bestemt heller ikke være af vejen. 

Køkkenet holder dog også af ganske alminde-

lig, afslappet køkkenhygge. Tidligere har de 

hver torsdag mødtes til serier, kage og irish 

coffee. Torsdagstraditionen har dog været ved 

at dø ud, men køkkenet håber på at genoplive 

den igen. 

Brætspilstårne og pantbjerge 

Af de store brætspilsbunker at dømme, er GH-

ulige mere traditionelle i deres spilvalg. Fak-

tisk er deres repertoire så stort, at de næsten 

kunne udgive sig for at være Brættet i CD-

kælderen. 

Når aftenens flok bliver spurgt om traditioner 

på køkkenet, svarer de prompt, at det har de 

da—men hovedsageligt hvor druk er involve-

ret. Det har også medført, at de efter sigende 

skulle være et af de rigeste køkkener på kolle-

giet. I hvert fald på pant. Både i højre og ven-

stre køkken fremhæves pantsækkene, som 

noget der har en stor pengemæssig (og endda 

æstetisk?!) værdi.  

”Og så betaler de jo for de næste øl!” 

Evig jul på venstre køkken 

GH-uliges to køkkener synes også at være 

enige om flere ting end blot pant. Faktisk er 

de næsten en og samme sjæl! Beboerne be-

væger sig ofte ind på hinandens køkkener 

(sladderen siger: også ind på hinandens væ-

relser), og man har sågar spekuleret i at rive 

væggen ned for at styrke køkkenånden endnu 

mere. Drengeflokken fra venstre køkken sav-

ner især at dele køkkenånden med nogle flere 

piger. Så hvis nogle kvindelige kollegianere 

har overvejet intern flytning, er de mere end 

velkomne på GH-ulige!. 

På trods af drengehørmen ser venstre køkken 

faktisk utrolig nydeligt ud: rent og allerede 

pyntet op til jul. Renheden skulle ifølge bebo-

erne ikke være kendetegnende for køkke-

net—det er julen til gengæld. Her findes både 

lampejuletræ og et meget mistænkeligt nisse-

objekt, som dog er forsvundet. God jul fra GH! 

Kristina D-46 

”Vil du se mine fårenosser?” 

Spilkonsoller er et hit! 

Så er det jul igen! Eller… har det ikke altid 

været det? 

Masser af brætspilshygge 
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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 

Kollegiebarer er ofte godt skjulte, men findes 

ikke desto mindre utallige steder. Kampsax 

Kollegiets egen bar Saxen, som har en beha-

geligt central placering på DTU, er ingen und-

tagelse.  

En hyppig gæst på Saxen udtaler, at det gang 

på gang er hyggen der trækker. På en almin-

delig torsdag aften, som ikke ligger så langt fra 

DTU’s vintereksamensperiode, er stemningen 

da også i højere grad afslappet og hyggelig 

end larmende og vild. Dansegulvet er i de 

første timer lukket og slukket, mens de to 

bordfodboldborde og billardbordet er omrin-

get af mennesker. Der bliver kastet terninger 

ved et af de abnormt store borde i bagenden, 

mens stamgæsterne opdaterer hinanden om 

stort og småt ved bardisken.  

Ifølge aftenens bartender, er der dog mange 

andre oplevelser at hente på Saxen. I den helt 

anden festliga ligger den årlige marathonscafé 

i juni, hvor der kæmpes i drukudholdenhed 

helt fra torsdag til søndag. Større spilleevner 

og mindre (om 

end noget) døds-

druk præger Sa-

xens andre turne-

ringer; deriblandt 

bordfodboldstur-

nering, billardtur-

nering og beer-

pongturnering. 

 

Men hvad drikker man så her på Saxen? Den 

ægte ”Saxen”-feeling indkapsles efter sigende 

i en drink bestående af sambucca og tequila, 

med et tyndt lag tabasco sauce imellem sig.  

De mindre vovede kan forsøge sig med måne-

dens øl eller en af de populære gulddamer, 

som endda er blevet foreviget som udsmyk-

ning på Saxens væg.  

Med den afslappede stemning, de mange spil 

og de billige øl kan Saxen bestemt anbefales. 

Kristina, D-46 

1. Dec. Pynte op og høre Spo-

tify: Christmas hits, til du ka-

ster op  

3. Dec. Åbne alle låger i din chokoladejulekalender pga. eksa-

mens stress (Kun DTU'ere)  

4. Dec. 2. Advent - Julemærkemarchen, gå for en god sag.   

11. Dec. 3. Advent - Obligatorisk familiedag med bagværk 

13. Dec. Lucia 

18. Dec. 4. Advent - Obligatorisk familie konfekt dag  

22. Dec. Alle udvekslingsstuderende der har bestilt billet i god 

tid tager hjem 

23. Dec. Panik-juleshopping   

24. Dec. Glædelig Jul! <3  

30. Dec. Lave nytårsforsæt; Mindre fast food 

31. Dec. Vinterbade? Løbe et halv Marathon?  

31. Dec. Godt nytår!!  

1. Jan. Bestille pizza med ekstra ost og cola fra Canaria Pizza  

1. Jan. Skihop starter ca. 13:50  

2. Jan. DTU starter  

 

 

 

Månedens studiebar: Saxen 

Godt at vide 

Pris: 10 kr. for alm. flaskeøl, 15 kr. 

for fadøl og ”special” flaskeøl 

Åbningstider: Fra kl. 21 hver torsdag 

Beliggenhed: Kampsax Kollegiet 
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Fra alle os til alle jer 

 

NybroTidende ønsker jer 

en glædelig jul og et godt 

nytår! Vi ses i det nye år, 

hvor vi er parat med en 

masse spændende, sjove 

og lækre artikler til jer.  


