
 

Februar 2017 

 

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  

 
Februar er en måned, hvor mange går forventningsfuldt og 
leder efter tegn på forår efter nogle kolde og grå måneder. Og 
hvad er mere forårsagtigt end kærlighed. 
 
På Nybrogårdkollegiet er der kærlighed overalt, og det flyder 
med bromances, hede flirterier og kærestepar der har mødt 
hinanden på kollegiet.  
 
Og kærlighed kan findes overalt på kollegiet. Hvis du går og øn-
sker dig lidt romantik i hverdagen eller en date til valentinsdag 
kan du jo f.eks. udvide  din sociale kreds ved at blive aktiv på  

 
kollegiet, engagere dig i en af klubberne eller smutte en tur for-
bi KælderCaféen d. 11. februar, hvor de åbner dørene for en 
kærlighedsfest med garanti for romantik.  
 
I denne måneds udgave af NybroTidende kan du også læse, 
hvordan andre beboere har fundet kærligheden på kollegiet, og 
få inspiration fra deres gode råd til, hvordan du finder og hånd-
terer kærligheden her på vores dejlige kollegie.  
 
Læs mere på s. 6 

Affaldssortering på kollegiet, 

side 5 

Inspiration til scoremiddagen, 

side 10 

 

 

Beboerrådet søger ny beboerrådsformand 

 

Der mangler en suppleant til de to beboerre-

præsentanter i bestyrelsen. Suppleantens 

vigtigste opgave er at medvirke til behandlin-

gen af dispensationsansøgninger i de særtil-

fælde hvor en beboerrepræsentant i bestyrel-

sen erklæres inhabil. Det er derfor en vigtigt, 

men ikke særligt arbejdskrævende post. 

 

Valg af ny sekretær. Da den nuværende sekre-

tær har valgt at stoppe, som sekretær skal der 

vælges en ny. Sekretærjobbet udgør udsendel-

se af dagsorden og referat, samt tilstedevæ-

relse ved beboerrådsmøde og beboermøde. 

Lars kaj: I det nye år skiftes der til fjernvarme. 

Hertil ønskes det at påbegynde et vandspare 

program. Hertil vil der også være en besparel-

se.  

 

Kageudvalget mangler nye medlemmer, da de 

to medlemmer fraflytter kollegiet til sommer.  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde 

2. februar kl. 19 i GH-kælderen 

Er du blevet våd?  

Tip kommunen, side 4 

Romantik på kollegiet 
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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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Side 3 

Året 2016 på Nybrogård Kollegiet  

Kollegiet har gennem året generelt oplevet 

fremgang blandt de sociale aktiviteter, både 

hvad angår deltagelsen i begivenheder på 

kollegiet gennem året og deltagelsen i kollegi-

ets klubber.  

Begivenheder i løbet af a ret I februar blev de 

første skridt taget til afholdelsen af dette a rs 

cykeloprydning. Beboernes bestyrelsesre-

præsentanter fik en aftale i stand med beboerra -

det, sa dan at der sammen med cykeloprydningen 

ogsa  blev udarbejdet materiale til afholdelse af 

cykeloprydningerne fremadrettet. Ma let herved 

var fremadrettet at lade kollegiets beboere sta  for 

arrangeringen af denne a rlige begivenhed (i ste-

det for bestyrelsens beboerrepræsentanter) mod 

betaling for deres arbejde.  Selve cykeloprydnin-

gen var en stor succes og igen i a r blev der sa le-

des indsamlet mange cykler og der var mange 

deltagere.    

Gangene pa  kollegiet har igennem mange a r haft 

problemer med beboere, der ikke har betalt sin 

del til køkkenkasserne. Efter ra dføring med KAB 

og pa  bestyrelsens opfordring blev muligheden 

for at lade opkrævning til køkkenkasserne  ske 

over huslejen taget op i beboerra det i løbet af 

fora ret. Der var blandt beboerne stor tilslutning 

til en sa dan løsning, hvorfor den blev taget i brug 

fra og med juni ma ned. Ordningen har efterføl-

gende haft stor succes og er blevet taget godt i 

mod af kollegianerne.   

Efter at have undværet NybroFestivalen i ba de 

2014 og 2015 genopstod begivenheden denne 

sommer, dog i en anden form. KælderCafe en 

tilbød i fora ret at sta  for en mindre og langt billi-

gere udgave af festivalen, der lagde vægt pa  fæl-

lesskab, leg og sjov pa  tværs af kollegiet. Festiva-

len løb af stablen midt i august og blev af  Kæl-

derCafe en anset som en succes til trods for 

vejrmæssige forhindringer gennem hele festiva-

len. Umiddelbart planlægger KælderCafe en at 

gentage succesen næste a r.  

Pa  bestyrelsens opfordring blev der i eftera ret 

kigget nærmere pa  lønniveauet blandt kollegiets 

ansatte beboere, herunder ba de i Sekretariatet og 

Klagenævnet samt i diverse poster under beboer-

foreningen NYK. Med beboerra dets accept blev 

lønnen ændret fra 120 kr. i timen til fremadrettet 

at følge mindstelønnen pa  omra det. Dette gav en 

lønstigning til ca. 150 kr. i timen.  

Mod slutningen af a ret tog bestyrelsens beboer-

repræsentanter initiativ til at kigge pa  en folder 

om kollegiets funktioner og klubber. Tanken har 

været, at denne folder udleveres  til nye beboere 

sammen med de andre dokumenter, som de mod-

tager ved indflytning pa  kollegiet. Derved ha ber 

bestyrelsen at kunne højne nye beboeres integra-

tion og besvare praktiske spørgsma l.  Beslutning 

om forslaget ventes at finde sted pa  a rets sidste 

beboerra dsmøde.  

Administrative funktioner Kollegiets admini-

strative funktioner har gennemga et stor udskift-

ning.  

I Klagenævnet er der i samarbejde med bestyrel-

sens beboerrepræsentanter blevet ansat fire nye 

medarbejdere. Dermed  blev der sikret en god 

overgangsperiode i forbindelse med fratrædelse 

af de eksisterende ansatte.   

I Sekretariatet sta r man mod slutningen af a ret 

over for samme udfordring. Sekretariatet infor-

merede sa ledes allerede tidligt bestyrelsen om 

deres kommende mandefald i starten af 2017. 

Her forventes flere nye beboere ansat inden ud-

gangen af a ret.  

Antenneposten har været den hårdest ramte, 

da den var ubesat fra  juni til november2016. Den 

er nu besat.   

Klubber Igen i år har der været god aktivitet i 

kollegiets diverse klubber.   

Kunstklubben blev i løbet af året genoprettet 

efter at den ellers var blevet sat i bero i 2015. 

Allerede i fora ret blev de første spæde skridt 

taget, og der blev givet penge til en renovering af 

kælderrummet, hvori klubben har sine aktivite-

ter. Denne renovering er blevet afsluttet i efter-

a ret og klubben fungerer godt.  

Ogsa  Filmklubben a bnede op igen i løbet af a ret. 

Her blev der desuden givet penge til opgradering 

af klubbens udstyr. Biklubben meddelt at den 

lukker med udgangen af a ret grundet faldende 

medlemstal samt manglende tid hos de ansvarli-

ge. Bierne forventes solgt i fora ret 2017.  

I Haveklubben har man haft en travl sæson, hvor 

der har været stor efterspørgsel efter klubbens 

begrænsede antal haver. Omra det op til nogle af 

haverne er desuden blevet ryddet, hvilket har 

ledt til mere lys i nogle af haverne frem mod næ-

ste sæson. Der er fortsat udfordringer med en 

invasion af japansk pileurt.   

Kollegiets to fodboldhold har i a r haft blandet 

succes. Pa  herresiden er det ga et rigtig godt, ba de 

hvad anga r antal deltagere og resultaterne.  (ord 

fjernes) Holdet sluttede sa ledes nr. 2 i sin divisi-

on og havde mere end 25 forskellige spillere med 

pa  holdet i løbet af sæsonen. Pa  damesiden har 

det set mindre godt ud. Holdet er fortsat sluttet 

sammen med dameholdet fra P. O. Pedersens 

kollegiet, men der er efterha nden ikke længere 

mange spillere med fra Nybroga rd Kollegiet. 

Holdet sluttede sidst i sin division.  

Motionsklubben fortsætter med at være uhy-

re populær og bliver fortsat brugt i stor stil af 

mange af kollegiets beboere. I løbet af a ret har 

klubben udvidet sine lokaler og optager nu hele 

kælderen i NO blokken. I løbet af a ret lykkedes 

det at fa  lavet et hul i væggen mellem de to loka-

ler, hvilket har ledt til en bedre udnyttelse af 

pladsen i kælderen.   

Sidst, men bestemt ikke mindst, sa  har Kanoklub-

ben nok engang manifesteret sig som kollegi-

ets største klub. Fra det tidligere fora r og frem til 

det sene eftera r har klubbens udstyr igen i a r 

været flittigt brugt blandt kollegiets beboere. 

Frem mod næste sæson er der derfor nu sat pen-

ge af til reparation af udstyret samt indkøb af 

ba de flere kanoer og kajakker. I fora ret blev en af 

klubbens kanoer desværre stja let. Frem mod 

næste sæson arbejdes der derfor ogsa  pa  en bed-

re sikring af udstyret.  

 

Læs resten af  

”Året 2016 på Nybrogård Kollegiet ” 

I din mail fra Bestyrelsen.  
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Er du også blevet våd? - Tip Kommunen 

Pizza på Klippekort 

Køb 3 pizzaer for 100 kr. med Klippekort.  

Nybro Pizzaria 

Achmed ved godt, at det er de færreste der kan spise 3 pizzaer for sig selv. Der-

for gælder det for februar og marts, at du kan købe et pizza klippekort (han skri-

ver dit navn på en liste i butikken), så du kan hente dem enkeltvis over flere da-

ge. Klippekortet gælder i 14 dage fra første pizza er købt.  

Velbekomme!   

Har du også prøvet at ramme det skæbne-

svangre øjeblik, hvor du, vandpøl og bil står i 

den perfekte vinkel og du enten ender eller 

starter din dag med at få det vandpølsbad, 

du ikke havde regnet med?  

NybroTidende har sendt et tip til kommunen 

omkring vandpytten udenfor busstopstedet 

på Nybrovej. Her forklarer vi, hvordan du kan 

gøre det samme.  Ikke kun når det gælder 

vandpytter men helt generelt.  

Gladsaxe kommune 

Gladsaxe kommune er nemlig ikke uinteresse-

rede i, hvilke fejl der er i og på byens trafik og 

veje. Derfor har de siden Tip kommunen - 

borgerhenvendelser på Gladsaxe Kommunes 

hjemmeside, hvor du meget enkelt kan sende 

et tip. 

Det var her NybroTidende sendte tippet om 

vandpytten, og du kan jo gøre det samme? Så 

kan det være vi kommer af med den.   

www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/by-

_veje_og_trafik/tip_kommunen/

tip_kommunen-anmeld 

Lyngby-Tårbæk Kommune 

Da de færreste af os opholder os i Gladsaxe 

Kommune, var det relevant lige at kigge på 

vores nabokommune. Lyngby– Tårbæk kom-

mune har Tip Kommunen, og udfyldningsfor-

mularen er den samme som i Gladsaxe, let og 

enkel.  

www.ltk.dk/tip-kommunen 

Tip Kommunen App 

Du kan også få en  app, hvor du kan indbe-

rette tips til kommuner i hele landet. Appen 

hedder sjovt nok Tip Kommunen. Den kan 

bruges i tilfælde af skader du har observeret 

over længere tid, eller akutte skader som 

f.eks. væltede træer.  

Lovgivning om vandplask 

NybroTidende blev nød til at komme til bunds 

i sagen: er det ulovligt at biler sprøjter cykli-

ster/gående til? Kan de få en bøde?  

Vi har været i kontakt med politiet, men der 

fik vi dog ikke noget endegyldigt svar, da en 

evt. tiltale vil afhænge af omstændighederne. 

Hvis bilen ikke kan passere pga. pladsmangel, 

er der ikke noget bilisten kan gøre. Det lader 

ikke til, at det er en del af færdselsloven, at 

biler skal bremse op. Vi må altså fortsat bare 

holde øjnene åbne, når vi skal passere vand-

pytten, og få sendt nogle ’Tips til Kommunen’. 

Tip Kommunen App 

Tip kommunen, for at informere om skader og 

mangler i din kommune.  

Det er kommunen der forestår forløbet og 

behandler tip efter det er afsendt.  

    

 

 

 

 

 

 

 

    Em S-22 
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Side 5 

For at affaldssorteringen kan fungere, skal der først og fremmest være 

en der tager initiativ til at starte det. Derefter er det vigtigt at give 

anerkendelse frem for kritik, for at undgå de konflikter der let opstår 

ved køkkenrengøring. Man kan også passende fremhæve alle de for-

dele der findes  ved affaldssortering. 

Ved at sortere affaldet skal man ikke så ofte gå ned med skrallet, for 

det er kun dagrenovation som skal bortskaffes ofte. Ting som plast og 

metaldåser kan skylles og samles—og så kan man vente med at bort-

skaffe det, til der er en større mængde. Plasten kan eventuelt blot 

skylles og lægges i en kurv, så der kommer luft til. 

Derudover er der mange penge i affald (nærmere bestemt pant). Der 

kan ofte være tale om mere end 150 kr., alt efter sammensætningen 

af pantbare beholdere, så dette er et godt sted at starte—og nu hvor 

man sorterer pant, kan man jo ligeså godt sortere ikke-pant dåser som 

metal. Ved at sortere affald kan du også hjælpe haveklubben med at 

få kompost til deres planter. Det et er dog en lidt større udfordring at 

sortere kompost, for det kommer hurtigt til at lugte og trække  

 

frugtfluer.  Det kan løses med en lille beholder på køkkenbordet, som 

kan tømmes over i en større beholder ude på terrassen til begge køk-

kener, som så i sidste ende tømmes over i de store kompostbeholdere 

ved kollegiehaverne. De fleste kompostbeholdere på kollegiet står i 

forbindelses med kollegiehaverne, men der står også en enkelt ved ST 

affaldshåndtering. Hvis I ønsker en beholder tæt på jeres køkken, kan I 

kontakte Lars Kaj.  

For at sikre en god kvalitet af genbrugsmaterialerne skal dit affald 

være nogenlunde rent. En generel regel er at skylle alle beholdere 

som har indeholdt væsker. Som tommelfingerregel skal man  også 

skylle f.eks. kødbakker og Nutella glas – men hvis noget kræver varmt 

vand og sæbe for at blive rent, er det faktisk bedre for miljøet, hvis du 

smider det ud sammen med dagrenovation. 

Hvis du er interesseret i, hvilke materialer man præcis kan genbruge 

eller affaldssortering generelt kan du finde mere info på: 

www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/

affald_og_genbrug og www.kendditaffald.dk. 

     Ask Nansen, red. Kristina, D-46 

Affaldssortering på Nybrogård—nemt og miljøvenligt 

Svar til BRAIN GYM:  A: Degnen var gift med præstens datter 

B: Det sker igen i 6009.  

Et gennemsnitligt menneske genererer ca. 2 kg affald pr. dag. Meget af dette affald bør vi sortere på kollegiet, men det 
kræver ofte en indsats at få det til at fungere på køkkenerne. En indsats som kan starte i det små. Her fortæller Ask 
om, hvad man bør huske på, hvis man vil udbrede affaldssorteringen til sit eget køkken. 

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug
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Kærlighed på kollegiet 

Februar er kærlighedens måned, og NybroTi-

dende har derfor været rundt og snakke med 

en række par der har haft deres skæbnesvang-

re kærlighedsmøde på vores helt eget Ny-

brogårdkollegie.  

Mange beboere på kollegiet har oplevet at finde 

kærligheden på deres egen gang eller på tværs 

af gangene, men hvordan opstår sådan et møde 

og er der noget man skal være klar over, når 

man vælger at date én fra kollegiet? De spørgs-

mål har vi stillet tre par der alle har fundet hin-

anden på kryds og tværs af kollegiet.  

 

Kærlighed ved andet blik 

Mathilde og Andreas mødte hinanden første 

gang, da de tilfældigvis kom til at bo på samme 

gang. Dette møde førte i første omgang til et 

venskab, hvor ingen af parterne lagde mere i 

det—især fordi Mathilde allerede havde en kæ-

reste, da de mødte hinanden. Først da Mathilde 

og hendes daværende kæreste gik fra hinanden 

blomstrede forholdet og venskabet blev tætte-

re. Følelserne begyndte at udvikle sig, og i en 

rødvinsbrandert skete der endelig noget. I godt 

humør efter en fest gik de begge to ned i kæl-

dercaféen, og her var der bestemt romantik og 

flirten i luften. Efter barturen kom de to turtel-

duer til at kysse hinanden på køkkenet, og fra 

den dag af var Mathilde og Andreas nærmest 

kærester. Mathilde husker tydeligt, hvordan hun 

på aftenen i sin rødvinsbrandert var så nervøs af 

forelskelse, at hun ødelagde sin sovesofa i forsø-

get på at folde den ud, så de kunne sove der.  

At fremstå perfekt hele tiden overfor en flirt på 

kollegiet er altså ikke helt nemt. Dog mener 

Mathilde det er netop derfor så mange bliver 

kærester på kollegiet: “Man ser hinanden præ-

cis som man er, da man går op og ned ad hinan-

den, og det er det man bliver forelsket i.  Det er 

den ultimative datingform, fordi man bare er 

helt sig selv.” Mathilde og Andreas bor i dag i 

lejlighed på kollegiet og har været sammen i lidt 

over 2 år.  

Den lille familielykke  

Også Jakob og Malea mødte hinanden på kolle-

giet. Her var de begge aktive bl.a. på fodboldhol-

dene, hvor de mødte hinanden første gang i 

forbindelse med en fest for fodboldklubben.  

Til denne fest skulle deltagerne trække sko for 

at finde deres bordherre/-dame. Her var der en 

sko for meget, som tilfældigvis tilhørte Malea. 

Jakob lavede et ægte gentleman-move og invite-

rede Malea til at sidde ved ham. Jakobs ven der 

sad sammen med dem under maden spottede 

dem som et super godt match, og det viste sig 

også senere at være ganske sandt.  

Ved nytåret 12/13 krydsede deres veje igen 

hinanden, da Jakob manglede et sted at holde 

nytår, og Malea inviterede ham til at holde det 

med hendes gang. Her blev de begge fulde og 

endte med at kysse under nytårsfyrværkeriet på 

tagterrassen.  

Efterfølgende skulle Malea dog til Sverige, så for 

ikke at komplicere tingene, gav hun udtryk for at 

hun ikke ønskede noget seriøst. Da Malea kom 

hjem havde Jakob dog fået hendes venner til at 

låse ham ind på hendes værelse, hvor han stille-

de blomster og et kort der bl.a. indeholdt orde-

ne: “Nu får du ikke lov at undvære mig længere 

– jeg nægter.” Efterfølgende blev Jakob og Ma-

lea kærester.  

I dag har Jakob og Malea klaret sig gennem to 

udvekslinger og er flyttet i lejlighed på kollegiet 

med deres dejlige lille søn, som de fik i somme-

ren 16.  

 

Den ultimative kollegiekærlighed 

Kærligheden er også at finde blandt gamle be-

boere. Som helt unge mødte Mads og Susanne 

hinanden på kollegiet tilbage i de glade tider. 

Susanne var en rigtig hippie-type der altid havde 

sin lille hund i en taske, som hun tog med sig 

overalt, også i KælderCaféen (som dengang hed 

Kælderbaren), hvor hun mødte Mads en aften. 

Mads var bestemt ikke hippie. Han gik på Niels 

Brock og sås som regel i pænt tøj med håret 

redt helt tilbage. I KælderCaféen havde han det 

med at spille lidt smart i en fart overfor pigerne, 

og det prøvede han også på overfor Susanne 

den aften de mødtes. Forsøget mislykkedes dog, 

da metoden ikke virkede på Susanne. Efterføl-

gende prøvede Mads at imponere Susanne ved 

at give hende forskellige prøver fra sit arbejde 

på shell-tanken, men Susanne forsøgte at spille 

kostbar. En dag kom Mads dog med en prøve på 

hundekiks til Susannes lille hund, hvilket hun 

slet ikke kunne stå for, så hun inviterede Mads 

på te. Herefter blev de ungdomskærester, men 

måtte  slå op efter lidt tid, da Susanne skulle til 

Frankrig. Susanne og Mads kunne dog ikke und-

være hinanden, så Mads tog til Frankrig og frie-

de til Susanne. I dag har de været sammen lige 

siden, og kan fejre sølvbryllup i år d. 19. septem-

ber.  

 
KÆRLIGHEDSFEST I KÆLDERCAFÉEN. 

Leder du efter den samme kærlighed som 

Jakob og Malea, Andreas og Mathilde, Sus-

sanne og Mads og så mange andre har fun-

det på kollegiet? Så kan du smutte forbi 

KælderCaféen d. 11. februar, hvor baren 

åbner dørene for en fantastisk kærligheds-

fest med gode chancer for at finde kærlig-

heden på kollegiet. 

 jszfklsz 
Søger du kærligheden på kollegiet? 

Bliv aktiv på kollegiet og meld dig ind i 

forskellige grupper og klubber. Du udvider 

din horisont ved at opsøge sociale fælles-

skaber på kollegiet.  

Tag ansvar på kollegiet, så du udmærker 

dig og skaber et positivt billede af dig selv. 

 

Styr jalousien. Kollegiet er et lille sam-

fund med tætte sammenhold, så hvis du 

finder kærligheden på kollegiet skal I kunne 

håndtere at se hinanden tæt med andre 

mennesker, dvs. også med nogle fra det 

modsatte køn. 

 

Dyrk kollegielivet hver for sig, så I ikke 

kommer til at isolere jer. På kollegiet er det 

nemt at komme til at leve i sin egen lille 

verden.  

Hej 
Råd: kærlighed på kollegiet 

Louise, P-20 
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Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte: Ole L14, Frederik N29, Rene 

M43, Rasmus S21, Frederik S40, Caroline T65, 

Kasper R66, Jakob S06, Lea H50, Katja P32, 

Lars kaj, John, Lars G22, Rasmus C05, Maria 

D60, Adrian C24, Rasmus A38. 

Valg af ordstyrer og sprog  

Jakob, dansk 

Antal stemmeberettigede  

9 

Godkendelse af referat fra sidste beboerråds-

møde 

Godkendt. 

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

Økonomi 

Net: 291.479,14 

Nyk: 214,372,82  

Foreningskontoen: 172.848,48 kroner 

Der er en del køkkener, der har gjort brug af 

de 800 kr. der er blevet bevilliget til hvert køk-

ken. Kasper vil dog skrive rundt til de resteren-

de køkkenansvarlige om de vil benytte belø-

bet. 

Alle køkkener er nu tilmeldt køkkenkasse ord-

ningen. 

Øvrige meddelelser  

Maria: Der blev fornyeligt afholdt kagefestival. 

25 personer deltog, og der blev lavet 12 kager. 

Alt i alt en succes.   

Lars kaj: I det nye år skiftes der til fjernvarme. 

Hertil ønskes det at påbegynde et vandspare 

program. Hertil vil der også være en besparel-

se.  

Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrel-

sesmøde eller dagsorden før det næste 

Dagsorden: 

Vandsparere: manglende leveringen, så dette 

bliver skubbet. 

Varmeforsyningen er nu klar, der tages stilling 

til yderligere opgraderingen. 

Kommunen har takket ja til kollegiets vurde-

ring af børnehaven. Men der er ikke sket yder-

ligere. 

Der er stadig ikke status på kloak renoverin-

gen endnu. Det er endnu ikke kritisk. Men det 

vides endnu ikke hvornår kommunen vil gå i 

gang med at lave kloak.   

Indkommende punkter 

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 sådan 

en folder og den kan føre til bedre beboerind-

dragelse i kollegielivet. Den skal beskrive ad-

ministration/praktisk info og klubber og henvi-

se 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 kollegianerforeningen. 

Der vil være sat en deadline for hvornår den 

skal være færdig. 

 

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 mødet. 

Opgaven kan formentlig udføres af en gruppe 

også. 

Der var et ønske om at der også blev skrevet 

om genbrugen og bytterummet.  

Frederik N29 vil gerne påtage sig opgaven. 

Der stemme om projektet: 

For: 8, Blank: -, Imod:1 

Der var flertal for ideen. 

Der stemmes om timetallet. 

 

50 timer 

For: 3, Blank:2, Imod: 4 

35 timer 

For: 6, Blank: -, Imod:3 

Der var flertal for 35 timer.  

Bryggerklubben søger om at få udbetalt rå-

dighedsbeløbet, 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. Derfor vil 

vi gerne søge om at få en 32A sikring sat op i 

stedet for (ca. 800kr +moms og arbejdsløn), 

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 facilite-

terne 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 kunne sætte et 

aflåst metalskab op udenfor rummet. 

Grundet brandmyndighederne må skabene 

ikke være i træ. Der er kigget efter det billigste 

skab.  

Sikringen kan dækkes af kollegiet i forhold til 

bygningsopgraderingen. 

Der stemmes om det ønskede beløb. 

For: 4, Blank:1, Imod: 4 

Da der ikke var flertal, valgte Beboerrådsfor-

manden, at ændre beløbet 

Der stemmes om forslaget laves om til at søge 

om 1700kroner, 

For: 8, Blank: -, Imod:1 

Der var flertal for, at ændre beløbet. 

Nu stemmes der om pengene til gryden: 

For:5, Blank:2, Imod:2 

Der var flertal for, at bryggerklubben kan købe 

gryden. 

Spørgsmålet om sikringen udsættes til næste 

beboerrådsmøde. Da prisen endnu er uklar. 

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 undersøgt 

og en reparation af det vil koste ca. 5000 kr. 

hvilket nok ikke kan betale sig, da løbebåndet 

Referat af beboerrådsmøde 
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er meget gammelt og slidt i forvejen. Derfor 

søges der i stedet om penge 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 mange 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 inve-

stering 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 ønskede ræk-

kefølge: 

 

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 tilbudspris 

på: 6.999,- 

 

Det er klart at nummer 1 vil være at foretræk-

ke, da vi så sikre os et slidstærkt løbebånd, der 

kan holde i mange år og som er beregnet til 

lang daglig belastning. Mærket har samtidig 

fået stor ros i diverse tests. 

For det højeste beløb: 

For: 4, Blank: -, Imod:5 

Midterste:  

For: 6, blanK.1, imod:2 

Midterste løsning er blevet vedtaget. Beløbet 

tildeles men det er muligt, at købe et andet til 

samme beløb. Muligvis kan der tillægges et 

rådighedsbeløb, hvis dette ikke allerede er 

brugt. 

Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer 

ingen 

Evt.  

Maria: Kageudvalget mangler nye medlem-

mer, da de to medlemmer fraflytter kollegiet 

til sommer. Tidsmæssigt kræver det 1-2 timer 

op til kagefestivalen. Og på selve kagefestiva-

len skal man være til stede. Det ønskes at der 

skal være ca. 5 personer. 

 

Ny mødedato 

Torsdag d. 2.februar 

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

errådet > Meld afbud, senest dagen før mødet 

finder sted.  

 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 

Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde 

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 

Ingen indkommende punkter 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye medlem-

mer 

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:   

1) Valg af ordstyrer og sprog  

2) Godkendelse af dagsorden  

3) Økonomi 

4) Øvrige meddelelser  

5) Indkommende punkter 

Valg af ny beboerrådsformand 

"Beboerrådet har siden det ordinære beboer-

møde den 7. december 2016 været uden for-

mand. Det er derfor nødvendigt at der blandt 

beboerrådsmedlemmerne vælges en ny til at 

overtage posten. 

Valg af suppleant til bestyrelsen 

"Der mangler en suppleant til de to beboerre-

præsentanter i bestyrelsen. Suppleantens 

vigtigste opgave er at medvirke til behandlin-

gen af dispensationsansøgninger i de særtil-

fælde hvor en beboerrepræsentant i bestyrel-

sen erklæres inhabil. Det er derfor en vigtigt, 

men ikke særligt arbejdskrævende post." 

Valg af ny sekretær. 

Da jeg har valgt at stoppe, som sekretær skal 

der vælges en ny. Sekretærjobbet udgør ud-

sendelse af dagsorden og referat, samt tilste-

deværelse ved beboerrådsmøde og beboer-

møde. 

6) Evt.  

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
http://www.nybro.dk
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Optimér din hverdag: Cykler du den hurtigste vej til DTU? 

Jeg er orienteringsløber, ingeniørstuderende 

og vild med at suboptimere. Efter at have 

cyklet til DTU dagligt i 5 år, har jeg selvfølgelig 

suboptimeret på mit vejvalg til Lundtofte, for 

3-4 min. spildt hver vej bliver immervæk til 

meget på den lange bane! 

På kortet herover har jeg indtegnet ruter til 

udvalgte undervisningsbygninger regnet fra 

JK. Alle med længde og tid (estimeret af Goog-

le Maps) og antal lyskryds - det er især her 

man erfaringsmæssigt mister meget tid uan-

set cykelform, så det er værd at holde sig for 

øje. Tiderne er naturligvis vejledende og 

afhænger af trafik og kondition.  

Blå rute er ”klassikeren” som mange nok bru-

ger, da det er Maps’ forslag. Den er langsom, 

trafikeret og har mange(!) lyskryds. Den er til 

nød ok, hvis man skal til 101 (i hvert fald iflg. 

Maps), men ellers ikke. 

Grøn rute er et alternativ, som faktisk gør blå 

anvendelig. Ruten går ind ad Sorgenfrigårds-

vej og ind ad en sti gennem et grønt areal og 

bringer dig hurtigt frem til S-enden af campus. 

Rød rute er min foretrukne. Den er optimeret 

ned igennem Lyngby: 

 Det kan ikke betale sig at køre ind ad Gl. 

Bagsværdvej i krydset Nybrovej/

Engelsborgvej, hvis du skal overholde færd-

selsloven. 

 Du skal som regel ikke over åen, men husk 

at trykke på knappen ved fodgængerover-

gangen v/Lyngby Privatskole (ud på Jernba-

nevej), så du kommer hurtigere over. 

 Du skal øst om kirken (dog ikke på vej hjem, 

for det tager for meget fart af). 

Skal du til 450, kan rød stadig være for dig, 

hvis du følger den stiplede grønne på tværs og 

angriber campus sydfra. Dette er samme 

længde som til 358 via rød . 

Gul rute er det overraskende alternativ, som 

både er en smuk tur og hurtigst til 1. og 2. 

kvadrant! Du skal trække over broen (den kan 

cykles, hvis du er lidt vild) og have lys på i 

mørketiden, men du bliver belønnet for dit 

friske valg! 

Så: Sæt dig ned og brug 5 min. på at studere 

kortet, sammenhold det med din egen, dagli-

ge rute og se om du kan spare et par minutter 

på vej i skole hver dag. 

God fornøjelse!  Rasmus, S-21 

Vidste du? 

I myldretiden er den hurtigste bilrute til DTU 
ofte ad Nybrovej over Frederiksdal og gen-
nem Virum (gul rute).  
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NybroTidendes madklumme: 
 

Mad efter årstiden 

Til denne kærlighedens måned hører selvføl-

gelig en rigtig scoremiddag. Så hvis du har 

mødt dit hjertes udkårne, men mangler lidt 

inspiration til madlavningen på jeres næste 

date, giver NybroTidende dig her lidt inspira-

tion.  

 

For mig indebærer en scoremiddag et ander-

ledes og imponerende måltid der strækker sig 

over lidt længere tid, og lægger op til naturli-

ge pauser, hvor man kan snakke en masse 

sammen og lære hinanden bedre at kende.  

Til en scoremiddag vil jeg derfor helt klart 

anbefale at lave vietnamesiske forårsruller, 

som man kan sidde og samle ved bordet. Den-

ne ret har en vis wow-faktor over sig, idet det 

er anderledes og ser utrolig flot ud. Derud-

over er der stor sandsynlighed for at forårsrul-

lerne indeholder noget din date kan lide, da 

man kan komme stort set alle former for 

grøntsager og kød i. Nedenstående ingredien-

ser er derfor kun forslag til fyld, idet det nær-

mest kun er fantasien der sætter grænser. 

 

Vietnamesiske forårsruller 

Ingredienser 

• Rispapir (kan købes billigt i butikken Kina 

Søborg) 

• Stegt kylling med honning og soja 

• Agurk 

• Forårsløg 

• Peberfrugt 

• Gulerod 

• Mango 

• Avokado 

• Ingefær 

• Peanuts 

• Evt. Buko pikant smøreost 

(for ekstra smag) 

TIP! Hvis du vil spare på rispapiret kan du 

tilføje lidt ris til din forårsrulle, og dermed 

opnå større mæthedsfornemmelse hurtigere.   

 

Fremgangsmåde 

• Steg kyllingen med soya og honning til mas-

sen har en flydende karamelagtig konsistens.  

• Imens kyllingen steger skær da agurken og 

gulerødderne i tynde stave, og snit forårsløg 

og ingefær fint. Skær herefter peberfrugt, 

mango og avokado i tynde skiver og hæld 

peanuts i en lille skål.  

• Hvis du ønsker ris i dine vietnamesiske for-

årsruller, sæt da ris til at koge en gryde. 

 • Stil al fyldet på bordet sammen med rispa-

pir og  et fad med koldt vand til at dyppe i. 

Fadet skal have samme størrelse og form som 

rispapiret.   

• Dyb rispapiret i vandet i et par sekunder. 

Det behøver ikke at være nede i vandet i sær-

lig lang tid, det skal nok blive blødt, når du 

lægger det over på tallerkenen.  

• Læg det ønskede fyld oven på rispapiret og 

fold enderne og derefter siderne stramt om 

fyldet.  

• Spis den lækre forårsrulle og gentag her-

efter processen. 

TIP! Du kan også lave en række saucer til at 

dyppe forårsrullerne i. Peanutdip, soya og sød 

chilisauce passer perfekt til vietnamesiske 

forårsruller.  

    Louise, P-20 
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Velkommen til JK 
KØKKENKLUMME. NybroTidende vil de 

næste mange måneder komme på besøg på 

Nybrogårds køkkener, hvor vi leder efter de 

gode fif, skøre historier samt køkken– og 

kollegieånd.  

Velkommen til…  

 

 

 

 

JK er gangen, hvor Motionsklubbens formand 

bor, der én repræsentant fra klagerådet bor 

og det er her hende der klipper for 50kr. bor. 

Det er gangen der har KælderCafeen som 

underbo og ellers ligger meget centralt i Ny-

brogård bygningen. 

Vi starter med det bedste ved JK 

På JK-ulige mødes man på en mandag aften af 

en stærk men utrolig lækker duft af hjemme-

lavet pizza. Etagen ovenpå har en lige så in-

tens duft, dog denne gang af bacon. Der er 

fuld af liv og beboerne er gæstfri og så fulde 

af jokes, at det kan være svært at kende for-

skel på pis og faktisk realitet, men det er hu-

mor og der er fedt! JK-lige har ugentlige fæl-

lesarrangementer. Flere gange om ugen er 

der fælles film i deres ret imponerende sofa-

gruppe (potentielt ægte feng Shui stil) og der 

holdes ugentligt madklub.  

Der gøres meget ud af at få de nye med og få 

dem til at involvere sig, hvilket er nogle at de 

ting som bliver taget frem som det fede ved 

JK og det der styrker det sociale.  

 

 

Beliggenhed Beliggenhed Beliggenhed  

En ejendomsmægler havde nok sagt: 

”mulighed for at have livlige aftener med vari-

erende musikalske indslag”. Faktum er JK har 

KælderCaféen som underbo. Skrigende tøser, 

brølende mænd og folk der brækker sig    

udenfor hoveddøren? Cigaret skodder, tom-

me flasker? Der er mange grunde til at være 

mindre positiv overfor at have kollegiets bar 

som underbo.  

Det er ikke så meget musikken der generer. 

”KælderCaféen skruer ned, hvis vi beder dem 

om det. Det er mere alle dem der snakker 

udenfor der kan være lidt irriterende”, kom-

mer det fra en af dem der tilfældigvis har vin-

due ret tæt på kollegiets prime smoking areal.  

Fokus liggere i højere grad på de positive ting 

ift. at ”man kan nå hjem og brække sig på sit 

eget toilet” og der bliver med et smil på læ-

ben forklaret: ”det er let at finde hjem”. Dog 

var der også en ”der havde en ven der allige-

vel var lykkedes med at ville låse naboens dør 

op. Selv da døren blev åbnet af rette ejer var 

responsen ’hvad laver du på mit værelse?’” 

Styr på hylderne 

Det var den studerende fra ”Tegn og Gæt” der 

tilkendegav sig ansvaret for alle skilte på ska-

bene. Ikke desto mindre var designet let og 

overskueligt og også ret stilet lavet.  

Barskab fra >2009< 

Hvor andre køkkeners barskab består at to 

flasker slavevodka og en sjat tequila, så virker 

JK’s alkoholsortiment rimelig ambitiøst. I 

hvert indtil du tjekker datoer på flaskerne. 

NybroTidende tog kun én enkelt stikprøve. 

CURACAO BLUE mindst holdbar til 2009. ”Det 

bliver drukket den dag vi er fulde nok til at 

være ligeglade med datoen”, lyder det bag 

køkkenpulten. Datoer eller ej, det ser ud som 

om JK er en gang med styr på drinksene. 

På JK-lige bliver du en pokemon   

”Velkommen, du er Bulbasaur, Charmander 

eller måske Amaura”. Skabe og køleskabe er 

ikke angivet med navne, men med pokemons 

eller andre underlige dyr. På den måde skal de 

ikke hele tiden skifte navne 

ud. I stedet bliver man bare 

en pokemon og dermed 

ved man hvor man ”hører 

til”. Smart hva’? 

Madklubberne fungerer 

På JK-ulige er der madklub stort set hver søn-

dag, hvilket er den dag der lader til at fungere 

bedst. Her melder man sig til i et sheet på 

Facebook, og det lader til at fungere. 

På JK-lige er der en separat facebookgruppe 

for dem der vil være en del af madklubben. 

Her er der ligeledes et sheet to kokke skriver 

sig ind i, og det er kokkene der bestemmer 

hvilken dag der er madklub.  

Kl. 03 om natten madklub  

 Vi lærte et nyt fif på JK-ulige. Hvad gør man, 

hvis man gerne vil give indtrykket af man ger-

ne vil dele, men gerne vil sikre sig man har det 

meste/hele for sig selv? Tricket er at lave pan-

dekager kl. 03 om natten og skrive ud ”venner 

der er pandekager”. Til denne madklub kom-

der kun 1,5 beboer og spiste med! Smart 

trick! Erfaringen er hermed givet videre. 

   Em S-22 

J K 
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Har du kommentarer, ris og ros, artikler eller anden infor-

mation du kunne tænke dig at få med i tidsskriftet?  

Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 

Slebne diamanter er hårde - uslebne dia-

manter er (og rammer) efter sigende hår-

dere. Vi besøgte endnu en DTU fredagsbar  

for at finde ud af, hvad sådan en diamant 

gør ved én. 

Fredag aften kl. 20 er festen allerede startet 

på Diamanten. Samtlige borde er allerede 

fyldte på den lille bar, men der er endnu 

plads til at trække stole ind fra diverse un-

dervisningslokaler. Musikken er høj, og det 

begynder folks alkoholpromiller også at 

være. Der råbes for at overdøve den lidt 

for høje musik, men stemningen er ellers 

ganske behagelig og venlig på sådan en  

mørk januar-aften. 

Da aftenens besøgende blev spurgt om, 

hvad der var særligt ved Diamanten, pege-

de adskillige blot med ærefrygt på to tavler 

bag ved bardisken. Her er mestrene i at 

bunde den berygtede drink, den uslebne, 

forevigede. Omend den uslebne har et gan-

ske ordinært, uskyldigt udseende og duft 

(gennemsigtig, let ginduft), skal man ikke 

lade sig narre. Drinken indeholder efter 

sigende 6 genstande (med en fejlmargin på 

1-2 genstande),  og selvom alkoholen be-

stemt kan smages, sniger den sig stadig 

ubemærket ind på én. Efter at være nået en 

fjerdedel igennem drinken, begynder alko-

holen allerede at summe i hovedet. Det får 

én til at tænke på, hvilke kvaler mesterbun-

derne er gået igennem i timerne 

(minutterne?) efter de 2-3 sekunder drinken 

øjensynligt varede. Zakarias ”AAU-CPH”, 

blot en ny, ung studerende, men allerede 

legendarisk usleben-mester: Hvad oplevede 

du? Al denne fuldhed kunne opleves for 

bare 60 kr.  

Af nævneværdige specialøl var der Brewma-

sters’s IPA, omend udvalget ikke var over-

vældende. Til gengæld var flaskeøllene rela-

tivt billige - kun en 10’er pr. styk. 

Baren vinder samlet set på alt for stærke 

drinks, dans overalt (ja, også på bordene) og 

hyggelig, fuld stemning. 

    Kristina, D.46  

Månedens studiebar: Diamanten 

26. januar: Experimentarium i Hellerup er a bent igen! 

1. februar: Solopgang 8.02, solnedgang 16.45 

4-26. februar: Frost festival i København.—næsten en 

ma ned med bl.a. koncerter, kunst og lysinstallationer 

5. februar: Gratis tango– og swingundervisning i kulturhu-

set Indre By kl. 12-16 

5. februar: Super Bowl i Kælderbaren (DTU) kl. 22 

11. februar: Kærlighedsfest i KælderCafe en 

14. februar: Valentinsdag 

16. februar: Generalforsamling i KælderCafe en 

17-18. februar: Copenhagen Gin Fest pa  Lokomotivværk-

stedet. 

21. februar: Pandekagens dag 

26. februar: Fastelavn 

28. februar: Solopgang  7.01, solnedgang 17.43 (hurra!) 

 

 

 

Ga der for voksne 

A. Der var en have med et træ med fire æbler. Sa  kom præ-

sten og hans datter og degnen og hans kone og tog e t hver. 

Der blev e t tilbage, hvordan kan det være?  

 

B. 1961 er et specielt a r, fordi a rstallet kan vendes rundt 180 

grader, og der vil stadigt sta  1961. Hvorna r kommer der igen 

et a rstal, som har denne egenskab? 

 

 
 

 

 

 

Se Svar på A og B på side 4.  


