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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  

Luften bliver lunere, dagene bliver længere, og det 

dufter lidt af en ny start på volleysæsonen på Ny-

brogård kollegiet.  

Volleybanen er et af de mange tilbud som du kan benytte dig af 

som beboer, men som du måske ikke kender til, da banen gem-

mer sig nede i den ene ende af kollegiet foran ST køkkenerne.  

Volleybanen er for alle, og du skal ikke være medlem af en klub 

for at benytte banen. Du finder bolde og banemarkering i skabet 

under trappen foran det ene ST-køkken. Husk når du tager noget 

fra skabet skal det ind i skabet igen efter brug, også den bold du 

har skudt langt ind i buskadset.  

Som udgangspunkt skal banemarkeringen også ind efter hver 

gang den er blevet brugt, men vigtigst skal den være samlet ind 

når græsset begynder at blive lidt langt, for ellers bliver det ikke 

slået!  

 

Facebook gruppen; Nybro volley club! 

Der findes en uofficiel volley klub, som du finder på Facebook 

under navnet: 

Nybro Volley Club!  

Her kan du skrive, hvis du mangler nogen til et spil, eller du kan 

se, hvis der er andre der mangler spillere.  

Der plejer altid at være god stemning på banen og åbenhed for at 

alle kan være med uanset niveau, og uanset om du kender nogle 

af de andre der spiller eller ej. Så der er ingen undskyldninger for 

ikke at komme ned og spille med!  

 

Volley turnering  

Jeg synes det kunne være sjovt at lave en volleyturnering til for-

året/sommer, både for at man kan møde andre kollegianere, men 

også for at skabe lidt sammenhold på køkkenerne. Man kan jo 

deltage enten som spiller eller som heppekor.  

Synes du også det lyder som en god ide, og har lyst til at være 

med til at arrangere? Så skriv en mail til mig på 

clq330@alumni.ku.dk. Ses på banen!   

Caroline T-65 

 

 

 

 

OST på  NO, Side 11 

Bjørn (L-09) informerer om at der afholdes 

ekstraordinær generalforsamling i april, 

med henblik på et formandsskifte. 

Kagefestivalen søger fortsat personer til at 

bistå med arrangering af festivalen.  

Mads nævner problematik omkring cigaret-

skodder, der smides især i hjørnerne ved 

lejlighederne. Der opfordres til at folk ryd-

der op efter sig selv.  John kigger på mulig-

heder for oprydning og evt. etablering af 

udendørs askebægre. 

Frederik N-29: Nævner problematik omkring 

tømning af plastikcontainere.  

John vil følge op på det. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 4 April kl. 

19.00, GH Kælder.  

 

 

 

 

Frivillige Søges, Side 3 



A P R I L  2 0 1 7  N Y B R O  T I D E N D E  

 Den Personlige Side 

Side 2 

Bestyrelsen Administration Klubber 

Rasmus, A38 (formand) Kasserer Kanolauget Havegruppen 

Frederik, N29(næstformand) Kasper Hansen, R66 Ask, M47 Rasmus, A38 

Rasmus, S21 (suppleant) kasserer@nybro.dk     

    Kunstklub Bryggerklub 

Beboerrådet Sekretær Maja, J16 Troels, L28 

Formand:      Frederik, N29      

             (sup)  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:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Tina, L07  

  og Torsdag 20:00-21:00    

GH-lige:        i GH-kælderen.    

  Tlf.: 21 48 54 55     

JK-ulige:         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:    Mads, M51 E-mail: klage@nybro.dk Line  Cykelværksted 

                    René, M43 (sup.) Tlf.: 21 48 54 55 Tlf.:  53 14 12 07 LM-kælder 

LM-lige:         For at blive låst ind   

                  Netværkskontor koster det: Klapstole 

NO-ulige:    Frederik N29 Kontortid: mandag 20:00-21:00 9:00-21:00: kr. 50 Atle, S03 

  i GH-kælderen 21:00-9:00: kr. 100   

NO-lige:       E-mail: admin@nybro.dk  Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55  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: Bertil Bergholdt,   

  Næstformand: Kasper Hansen 

C, D og G:    Medlem: Mads Emil Møller  

    Sekretær: René Sønderbæk 

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

  Suppleant: Emma Sofia Falnov 

M, O og S:   Kasser: Kasper Hansen 

        

  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 



N Y B R O  T I D E N D E  A P R I L  2 0 1 7  

Side 3 

 
 

 

 

 

 

 

Kollegiet mangler frivillige kræfter 
Takket være de mange frivillige kræfter på kolle-

giet bor vi et super fedt sted med utroligt mange 

faciliteter og muligheder. De frivillige kræfter er 

dog ved at slippe op og lige netop derfor er der 

brug for din hjælp!  

 

Her på Nybrogårdkollegiet har vi en masse klub-

ber, grupper, råd og endda en bar der alt sammen 

kun eksisterer takket være de mange engagerede 

og søde frivillige beboere som i årenes løb gerne 

har ville give en hånd med for at gøre kollegiet til 

et fedt sted at bo.  

Desværre har kollegiet mistet en del af sine frivilli-

ge kræfter, hvormed mange af de muligheder og 

faciliteter vi har til rådighed på nuværende tids-

punkt ikke nødvendigvis vil kunne blive ved med at 

køre rundt, hvis ikke der kommer nye frivillige 

kræfter til. 

Vi vil her beskrive nogle af de klubber, råd og grup-

per som særligt mangler din hjælp, og fortælle dig 

lidt om, hvorfor det er så fedt at være frivillig på 

vores dejlige kollegie.   

 

Beboerrådet sikrer din indflydelse 

I beboerrådet mangler 

der rigtig mange bebo-

errådsrepræsentanter 

fra de forskellige gange 

på kollegiet. På nuvæ-

rende tidspunkt er 8 

gange slet ikke repræ-

senteret i beboerrådet, 

hvilket betyder at mange beboere ikke har mulig-

heden for at have medbestemmelse i de ting der 

bliver vedtaget om og på kollegiet lige nu.  

Hvis ikke beboerrådet har nogle frivillige repræ-

sentanter har vi beboere i sidste ende ikke længe-

re muligheden for at have indflydelse på tiltag der 

kan påvirke vores færd på kollegiet.  

”Beboerrådet er jo vigtigt for os beboere, fordi det 

er den måde vi får medindflydelse på hvad der 

foregår på kollegiet i forhold til økonomi og for-

skellige tiltag på kollegiet. Hvis der ikke er noget 

beboerråd på kollegiet får vi sværere ved at gen-

nemføre ændringer. Ved at sørge for, at din gang 

er repræsenteret i beboerrådet sikrer du altså 

muligheden for, at vi fortsat kan have indflydelse 

på tiltag der påvirker os som beboere og vores 

daglige gang på kollegiet”, lyder det fra en nuvæ-

rende beboerrådsrepræsentant.  

Ønsker du at være beboerrådsrepræsentant for 

din gang? Så mød op til næste beboerrådsmøde, 

hvor du kan melde dig ind i beboerrådet.  

 

KælderCaféen gør weekenden festligere 

KælderCaféen er kollegiets bar, hvor mange bebo-

ere bruger deres festlige fredage aftener og hvor 

de månedlige temafester sætter lidt ekstra gang i 

weekenden. 

KælderCaféen kører udelukkende på frivillige 

kræfter i form af en bestyrelse, bartendere og 

medlemmer af diverse udvalg i baren, herunder 

temafestudvalget, designudvalget, indkøb osv.  

I baren er der især mangel på bartendere, kreative 

sjæle til designudvalget og folk der har lyst til at 

stå for indkøb af al barens alkohol m.m.  

På nuværende tidspunkt har KælderCaféen 34 

mere eller mindre aktive bartendere, hvilket kan 

lyde af mange, men for at sikre at baren kan holde 

åbent hver fredag og en lørdag om måneden er 

der brug for mange flere.  

Også ved udlejninger af baren er der brug for de 

frivillige bartendere, så for at de nuværende bar-

tendere ikke skal komme alt for meget på overar-

bejde, samt for at sikre sig imod eventuelle luknin-

ger, er der brug for mange flere bartendere.  

”Bartendertjansen handler ikke kun om at blive 

placeret bag en bar og mikse drinks. Det er meget 

mere end det. Du er med til at bidrage til en fest 

både i forhold til gæsterne, men også bag baren. 

Du får nogle sjove oplevelser og et godt sammen-

hold ” fortæller Lea som er en af de frivillige bar-

tendere i KælderCaféen.  

Også i designudvalget er der massere af arbejde. 

Her er der på nuværende tidspunkt kun et enkelt 

medlem, som så vidt muligt laver alle plakater, 

slides og andre kreative og visuelle elementer for  

KælderCaféen.  

Hvis du ønsker at blive bartender, vil bidrage med 

din kreative side til designudvalget eller vil være 

med i et af de andre udvalg i baren kan du skrive 

til  kc_hr@nybro.dk eller facebooksiden 

”KælderCaféen”. 

Miljøgruppen mangler kræfter 

Miljøgruppen er en af de klubber på kollegiet der 

altid mangler ekstra kræfter til at arrangere bytte-

markeder og holde styr på byttekælderen.  

Savner du de fede byttemarkeder, hvor man kan 

finde fede ting og sager, og tænker du lidt på mil-

jøet, så kig forbi facebooksiden Nybrogård Kollegi-

ets Miljøgruppe og skriv en besked.  

 

Kagefestivallen søger arrangører 

Kagefestivallens tidligere arrangører fraflytter 

kollegiet, og kan derfor ikke fortsætte med at ar-

rangere den lækre festival. De har dog nydt at 

være frivillige på kollegiet:  

”Det fedeste ved at være frivillig på kollegiet er, at 

man møder nye mennesker. Man mødes over 

noget, man har til fælles, i vores tilfælde kage, 

men uden at det nødvendigvis optager hele ens 

hverdag. Og så er der jo massere af kage” lyder det 

fra Maria, en tidligere arrangør af kagefestivallen.  

Hvis du er interesseret så tag et kig på facebooksi-

den Nybrogård Kollegiets Kagefestival og smid 

dem en besked.  

    Louise M-06 



N Y B R O  T I D E N D E  A P R I L  2 0 1 7  

Side 4 

På trods af bibliotekernes faldende bogud-

lån, udvider mange biblioteker alligevel 

med flere nye aktiviteter. Lyngbys biblio-

tek, Stadsbiblioteket, er ingen undtagelse. 

De færreste kender dog til alle de nye (og 

gamle) tilbud, så her bringer vi en lille 

oversigt. 

Stadsbiblioteket er først og fremmest et 

godt sted at studere—især for dem der ikke 

studerer på DTU, men ikke vil for langt væk 

for at tage på studiesal. Men andre, der 

synes det sædvanlige grupperum/bibliotek 

bliver for kedeligt, kan bestemt også nyde 

godt af det.  

ÅBNE OG LUKKEDE STUDIERUM 

På øverste sal er der placeret læsepladser 

med borde (og i de fleste tilfælde stik) langs 

vinduespartierne, så man har en rigtig fin 

udsigt ned til Mølledammen. Nærheden til 

Mølledammen gør også, at man nemt kan 

komme ud og lufte hjernen, når læsningen 

bliver for tung; 15 minutter tager det at gå 

søen rundt, og så har man energi til et par 

timers læsning til. Selvom de ”åbne” studie-

pladser som regel er relativt stille, kan man 

også låne lukkede 1-2 mands studierum 

eller et større grupperum. 

KAFFE OG ARRANGEMENTER 

Man kan også hente energi til læsningen i 

form af kaffe og sødt i Stadscaféen. Både 

kaffen, kagerne og bollerne er relativt bil-

lige og ganske gode. Caféen bliver styret i 

samarbejde med Magneten, et støttecenter 

for udviklingshæmmede voksne, så man 

støtter såmænd også en god sag ved at kø-

be kaffe her. 

Til de lidt hyggeligere tilbud hører også 

løbende foredrag, quizzer, udstillinger, 

filmvisninger og koncerter, som dog ofte 

henvender sig til det lidt ældre klientel. Dog 

er der bl.a. blevet spottet zombiefilmvisning 

før! 

Hvis du er en bognørd som mig, kan det 

også være spændende at gå på jagt i bibli-

otekets bogudsalg. Det findes som regel i 

kælderen, og bøgerne koster typisk 5-10 kr. 

SPAR PENGE 

Noget der især har overrasket mig ved bibli-

oteket, har været alle de gratis ressourcer, 

der findes her. Og nej, det handler ikke kun 

om bøger. Selvom det i sig selv er fantas-

tisk, at man kan bestille en hvilken som 

helst bog fra hvilket som helst bibliotek 

(gennem bibliotek.dk), findes der også an-

dre ressourcer, mange af dem online. Prøv 

for eksempel at tjekke listen på 

www.lyngbybib.dk/e-biblioteket. Hvis man 

er registreret låner hos Lyngby-Taarbæks 

biblioteker, kan man bl.a. få gratis adgang 

til kørekortshjælp, danske og engelske 

tidsskrifter, Filmstriben (gratis streaming af 

20 film om måneden), sprogkurser og 

Gyldendals røde ordbøger. Især Filmstriben 

er ret vild—der er faktisk tale om et (gratis!) 

filmudvalg, der er sammenligneligt med 

Netflix. 

Og hvis det ikke skulle være nok, er der 

også gratis advokatrådgivning en gang om 

ugen og noget så specielt som bevægel-

sesrygsække, som er en samling materialer 

der giver inspiration til at dyrke sport. 

Biblioteket indeholder altså meget mere, 

end man lige tror. 

Kristina D-46 

Kend dit bibliotek: Stadsbiblioteket 

Der er rigtig fin udsigt til Mølleåen og Mølleåen fra bibliotekets læsepladser (www.ltk.dk/bibliotekerne)  

Billig kaffe og god kage i Stadscaféen (stadscafeen.dk) 

       Studierum (www.lyngbybib.dk/studierum) 
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NybroTidende på Afveje 
2 ud af 3 af de skrivende redaktører på 

tidsskriftet har byttet Nybrogård ud med 

midlertidigt nye omgivelser. NybroTidende 

har valgt at tage dig med!  

I denne måned har Emma ordet og vil fortælle 

om hvordan hun har rejst rundt i Syd Afrika.   

Baz Bus  

Jeg var ikke interesseret i at komme ind i lan-

det og valgte den ”sikre” rute, langs kysten. 

Baz Bus er en turistbus der kører langs ky-

sten. En sikker, rar, næsten punktlig minibus, 

primært unge packpackers, der kører mellem 

Cape Town og Johannesburg (Jo burg), begge 

veje og stopper alle de steder ved kysten, som 

turisthåndbogen mener er et besøg værd. Du 

betaler ét beløb og så kan du busse den lige 

så tosset du vil.  

Nogle havde 2mdr. til ruten, andre 2uger. Jeg 

havde 17 dage.  http://www.bazbus.com/ 

Min rute—Alles rute 

De fleste jeg har mødt startede deres sydafri-

kanske rejseeventyr i Cape Town. Cape er 

virkelig en vidunderlig by og uden tvivl den by 

af Cape, Durban og Johannesburg der er læk-

rest på alle parametre! Jeg kunne skrive en 

side kun om Cape. Du kan let bruge en uge i 

området, og hver dag se noget helt nyt og 

imponerende.  

Mellem Cape Town og Durban er der utallige 

muligheder for stop langs kysten. Nogle stop 

vil være egnet til druk, andre til nationalpar-

ker, bungy jump, hiking, surf, hoppe fra klip-

per etc. etc.  

Fra Durban til Johannesburg  (Jo Burg) skal 

man gennem Drakensberg, en bjergkæde med 

sublime muligheder for fantaktiske hikes, 

rideture i bjergene og jamen… de udsigter!  

Efter Drakensberg kommer Jo Burg som har 

Soweto. Soweto er en kendt township fordi 

Mandela, i 14 år, var bosat i denne del af by-

en, men helt generelt er berygtet for at være 

yderst kriminel og uinspirerede.  MEN, fra 

Johannesburg arrangerer Baz Buz ture til 

Kruger Nationalpark. Det kan anbefales in-

den man flyver hjem! Det kan ikke beskrives 

med ord hvorfor, bare brug de ekstra penge 

og gør det!  

Coast to coast 

Bogen Coastz to Coast er nærmest din bibel 

og du finder dem på de fleste hostels, gratis. 

Den fremhæver hvert stop på Baz Bus ruten, 

hvad der er at se og lave, og du kan finde an-

befalinger på hostels. Coast to Coast og Baz 

Bus har dermed de samme stop og flere ho-

stels i bogen er pickup points for bussen, det 

der fandeme smart!  

De har en hjemmeside, http://

www.coasttocoast.co.za/ Men alle jeg rejste 

med havde den i bogform, da man ikke altid 

har internet.  

Nye apps 

Uber  

Du skal ikke regne med at du kan blaffe en 

taxi til dig selv på gaden. For at få det vi kalder 

en ”normal” taxi skal du ringe og bestille. I 

gaden kører små minibusser og de lokale taxi-

er, som vist er ganske billige, men proppede. 

Den bedste og sikreste måde at komme rundt 

på var med Uber. Alle bruger Uber og de kø-

rer en del bedre end taxierne.  

Whatsapp  

Alle jeg mødte i SA brugte whatsapp til at 

kommunikere. De bruger ikke Messenger og 

sms fordi alle ikke har Facebook, det tager 

meget plads i telefonen og det er billigere at 

bruge data end taletid. De er helt uforstående 

overfor hvorfor jeg ikke havde denne app, og 

at der findes steder der ikke bruger whatsapp. 

Måske vi skulle prøve det?  

Mobil/mobiler 

Som du kan forstå er en mobil med internet 

nærmest uundværlig. Du kan med dit pas i 

hånden let købe et sim kort og data, og det er 

virkelig at anbefale.  

Når nu vi er ved mobiler, så husk en ekstra 

mobil. Hvorfor? Fordi chancen for, at du mø-

der nogle der beder dig aflevere dine ting 

desværre er ret stor.  

Skræmmehistorierne er f.eks. de to svenske 

piger fra mit hostel, der lige havde mistet alt, 

undtagen en gammel mobil, tøj og et ekstra 

dankort, der var godt gemt i taskens dyb. En 

af pigerne havde til gengæld fået rifter inde i 

munden fra den gruppe på syv, der havde 

prøvet at få hende til at lade være med at 

råbe på hjælp og de havde begge fået blå 

mærker på arme og hænder. Jeg havde altid 

kontakter fordelt lidt over det hele og en gam-

mel Nokia i lommen.  

Durban er tydeligvis blevet mere kriminelt 

end for 10 år siden. En lokal dame på bibliote-

ket fortalte hvordan halskæder i guld bliver 

flået af på gaden, og hvis guldringe ikke gives 

frivilligt, bides din finger af. Jeg gik ikke med 

smykker på hele turen.   

Den store forskel i forhold til kriminalitet på 

den almene turist viser sig at ligge i, at i Euro-

pa stjæler folk dine ting, hvor de i SA truer sig 

til dine ting. Jeg gik aldrig på gader hvor jeg 

var alene.  

Er der noget godt? 

Mange mødte mig med "ALENE! I Syd Afrika? 

Du må ikke.... Det er farligt... Her er farligt...!” 

Jeg ville ønske jeg var blevet mødt med:  

"FEDT! pas på dig selv, men nyd landet, nyd 

den smukke natur, varmen og håber du mø-

der nogle søde mennesker".  

For rejsen har været lidt med håndjern på. 

Mine omgivelser påvirkede mig simpelthen til 

at være meget forsigtig, mindre åben, mindre 

eventyrlysten, men sådan behøver din tur til 

Syd Afrika ikke at blive.  

Hvis jeg skulle gøre dette igen ville jeg igen 

bruge nogle dage i Cape Town og tage på en-

dags hikes og se den smukke natur. Jeg ville 

bruge mere tid langs kysten, som er 

”sikkert” (alt er relativt), se flere vandfald, 

drikke flere øl med de andre turister og hoppe 

fra flere klipper ved vandfaldene. Jeg ville 

finde en at rejse med, jeg ville skaffe en ekstra 

mobil som faktisk virker, jeg ville bruge mere 

tid i Drakensburg og mindre tid i Durban. Jeg 

ville gå på apartheid museum en dag jeg fak-

tisk gad læse skiltene, og opholde mig i flere 

nationalparker! Der er Nationalparker uden 

farlige vilde dyr, hvor du er sikker, og hvor der 

er teltpladser og simpel living atmosphere.  

Jeg har klart lyst til at tage tilbage! Det har 

været en billig rejse, let at planlægge og let at 

opleve noget nyt hver dag!  

Og billeder af turen, pf! Det er var der altså 

ikke plads til.     Emma S-22 
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Dagsorden beboerrådsmøde:   

Fremmødte:  

Mads (M-51), Caroline (T-65), Rene (M-43), 

Malene (C-31), Frederik (S-40), John (drift), 

Adrean (C-24), Jonas (R-52), Bjørn (L-09), 

Frederik (N-29) 

Valg af ordstyrer og sprog  

Frederik (N-29), dansk 

Antal stemmeberettigede 

6 - Beboerrådet er ikke beslutningsdygtigt 

Godkendelse af referat fra sidste beboer-

rådsmøde 

Referatet er ikke udsendt, dette undersøges 

og korrigeres snarest. 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

Økonomi 

Kassér er ikke mødt op. 

Øvrige meddelelser  

Evt. gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde eller dagsorden før det næste 

Indkommende punkter 

A) Ny dør til klub \"Brættet\" i D-kælderen 

    V. Bjørn Engelsen L9 

Punkter til diskussion og beslutning: 

~ Ny dør til klubben med chip 

~ Strøm 

~ Udluftning i lokale 

~ Hul i væg 

~ Penge til event: Lan 

Bjørn (L-09) informeres om, at der skal præ-

senteres et budget for de enkelte punkter 

før beboerrådet kan tage stilling til dem. 

Diskussion: 

Bjørn (L-09) vil gerne have oprettet ekstra 

stik i kælderen, som de deler med Brygger-

klubben, da den nuværende elforsyning 

ikke er kraftig nok til at forsyne dem begge.  

John nævner at strøm vil koste ca. 2000 kr.  

Bjørn (L-09) oplever problemer med at der 

er meget koldt i kælderen 

John går videre med det til driften og ser på 

mulighederne.  

Bjørn (L-09) drøfter mulighederne for at 

blive tildelt penge til et LAN for klubbens 12 

aktive medlemmer. 

Frederik (N-29) nævner at såfremt de øn-

sker at blive tildelt et rådighedsbeløb fra 

beboerrådet bør begivenheden være åben 

for alle beboere. 

Bjørn (L-09) informerer om at der afholdes 

ekstraordinær generalforsamling i april, 

med henblik på et formandsskifte. 

Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

Rene M-43 udmeldes og indtræder som 

suppleant for LM-ulige. 

Mads M-51 indtræder som nyt beboerråds-

medlem for LM-ulige. 

Evt. 

Kagefestivalen søger fortsat personer til at 

bistå med arrangering af festivalen.  

Mads nævner problematik omkring cigaret-

skodder, der smides især i hjørnerne ved 

lejlighederne. Der opfordres til at folk ryd-

der op efter sig selv.  John kigger på mulig-

heder for oprydning og evt. etablering af 

udendørs askebægre. 

Frederik N-29: Nævner problematik om-

kring tømning af plastikcontainere. John vil 

følge op på det. 

Ny mødedato 

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 19 i GH-

kælderen. 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted.  

Referat af beboerrådsmøde 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dågsorden beboerrå dsmøde (4. åpril 2017):  

Fremmødte:  

1) Vålg åf ordstyrer og sprog  2) Antål stem-

meberettigede   

Godkendelse åf referåt frå sidste beboer-

rå dsmøde  

Godkendelse åf dågsorden   

Økonomi  

Øvrige meddelelser   

Evt. gennemgång åf referåt frå sidste besty-

relsesmøde eller dågsorden før det næste  

Bestyrelsen:  

Bemærk venligst åt kollegiets budget for 

næste budgetå r desværre endnu ikke er 

klår. Det ordinære beboerrå dsmøde med 

forelæggelse åf kollegiets budget for næste 

budgetå r er derfor udskudt en må ned til 

åfholdelse i forbindelse med beboerrå dsmø-

det i stårten åf måj. Nå r budgettet er klår vil 

bestyrelsen udsende det per måil til ålle 

beboere. Skulle der være konkrete spørgs-

må l til budgettet, tåger beboerrepræsentån-

terne i bestyrelsen imod disse per måil på  

bestyrelsen@nybro.dk - disse vil så  medtå-

ges til bestyrelsesmødet ultimo åpril så ledes 

åt der foreligger svår til beboermødet først i 

måj.  

Indkommende punkter  

Indkøb til cykelværkstedet - V. Kristoffer 

Runge (L-10) Til diskussion og afstemning.  

Kort beskrivelse:  

Det er blevet tid til åt købe nyt værktøj til 

cykelkælderen, særligt efter oprydningen 

heråf som der vår stor opbågning. Noget 

værktøj er blevet slidt ned, åndet er blevet 

væk. Derfor hår vi udårbejdet en liste med 

værktøj vi godt kunne tænke os. (se vedhæf-

tet bilag 1).  

 Opgrådering åf cykelværksted – V. Kristof-

fer Runge (L-10) Til diskussion.  

Kort beskrivelse:  

Det overvejes åt sætte loft og lys op i cykel-
værkstedet, og generelt få  styr på  elektrici-
teten. Dette kommer som overslåg til åt ko-
ste 40.000 kr. Jeg mener det er en rigtig god 
investering, då der er rigtig månge der bru-
ger værkstedet. Særligt er det blotlågte 
Rockwool og elektriciteten ikke er optimål 
og trænger til forbedring.  
>> 

http://www.nybro.dk
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On the first Saturday 

of every month  

at 14:00  

Starts in April!  

Canoe and Kayak Intro 

Før der indhentes tilbud vil jeg dog gerne 

håve en fornemmelse for om der er tilslut-

ning til forslåget.  

Hævet bidråg til internet – V. Råsmus Låu (S

-21) Til diskussion og afstemning.  

Kort beskrivelse:  

Må nedligt betåles der på  kollegiet 12.450-

12.810 kr. til internet (svårende til 415-427 

brugere å  30 kr.). A rligt betåles der 128.000 

kr. i åfgift til K-Net (25,0-25,7 kr./bruger/

mdr.). Resten tilgå r netgruppen (4,3-5,0 

kr./bruger/mdr.) til drift og vedligeholdelse 

åf kollegiets infråstruktur.  

Der hår været spåret op gennem å rene 

(fordi der ikke er blevet investeret nævne-

værdigt), så  vi hår håft de nødvendige mid-

ler indtil nu.  

Vi vil gerne give et væsentligt løft i kvålite-

ten på  forbindelsen herude. Foreløbigt hår 

vi ændret vilkå rene, så  vi kån sånktionere 

privåte trå dløse netværk, men vi vil ikke 

effektuere dette førend vi hår opgråderet 

WiFi (her åfventer vi skift åf udstyr hos K-

Net). Denne opgrådering vil stort set tømme 

netkontoen.  

Vi hår desuden væsentlige såmårbejdsvån-

skeligheder med driften hos K-Net, så  en 

ideel situåtion på  sigt er åt skifte udbyder. 

Vi hår få et et tilbud på  omkring 510.000 kr. 

i engångsbeløb og min. 200.000 kr. å rligt 

(svårende til 40 kr./beboer/mdr. ved 427 

tilmeldinger). Netgruppen vil derfor foreslå  

en foreløbig prisstigning på  10 kr./beboer/

mdr. til i ålt 40 kr./beboer/mdr. for åt sikre 

kåpitål til de nært forestå ende opgråderin-

ger og i ånerkendelse åf, åt der på  kollegiet 

skål drives et åttråktivt, prisbilligt netværk, 

som kån hå ndtere fremtiden, hvilket kån 

kræve et skift åf udbyder.  

Indmeldelse og udmeldelse åf nye medlem-

mer  

Evt.  Ny mødedåto  

Evt. åfbud skål ske på  www.nybro.dk > Be-
boerrå det > Meld åfbud, senest dågen før 
mødet finder sted.   

http://www.nybro.dk/
http://www.nybro.dk/
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KælderCaféens Fødselsdag 

Svar på BRAIN GYM, Ester Quiz 

8 ton? B) 9 meter C) Påskeharen dukker første 

gang op i Heidelberg i Tyskland i slutningen af 

1600-tallet, men harer og kaniner var symbo-

ler på frugtbarhed og spirende liv i hedenske 

forårsfester, længe før kristendommen blev 

indført. 

Tyske udvandrere tog siden påskeharen med 

til USA, hvor den fik stor succes fra midten af 

1800-tallet. Efterhånden begyndte den også 

at komme med søde sager til børnene samt at 

lægge æg – en noget usædvanlig egenskab for 

en gnaver. I Skandinavien blev harer og kani-

ner anset for at være skadedyr, fordi de kunne 

ødelægge afgrøderne, og derfor gik der man-

ge år, før påskeharen indvandrede. 

Men omkring 1900 krydsede den grænsen til 

Danmark og bredte sig fra Sønderjylland mod 

nord. 

KælderCafeén fejrer sin fødselsdag og du er inviteret til et brag af en fest!

    

 

Festen vil foregå den 29.april 2017 21:00-05:00.   

 

Vi vil hver time komme med et lækkert tilbud eller en konkurrence, hvor netop du har mulighed 

for at deltage.  Så hiv dine venner og dit køkken med ned til KælderCafeéns største fest. 

 

Vi sørger for lidt godt til ganen i løbet af aftenen, så hold øje med vores facebookevent. 

 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

De bedste hilsner 

KælderCafeéns temafestudvalg. 
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90 millioner på nyt rostadion 
Den 24. marts 2017 blev det vedtaget, at 

Danmark bliver vært for VM i kano- og kajak 

sprint 2021.  

Men hvorfor vælger NybroTidende at skrive 

om et stævne om 4 år? For vi giver dig ret, så 

interessant er kano- og kajak ikke, men det er 

det 90 millioner dyre byggeprojekt som star-

ter i 2017 måske?  

Hvorfor et nyt stadion? 

Bagsværd Rostadion ligger dagligt vand til 

blod, sved og tårer for verdenseliten i både 

roning og kano/kajak. Dog er der et stort MEN 

ved Bagsværd Rostadion. Det har ikke de in-

ternationale krav for at kunne afholde store 

mesterskaber. F.eks. er der flere steder ikke 

dybt nok ift. et minimum krav på 2 meter.  

Dermed ville VM aldrig været kommet til Dan-

mark, hvis ikke Fonden, Danmarks Rostadion, 

havde samarbejdet om  en større opgradering 

af Danmarks Rostadion.  

Projektet er blevet omtalt i nyhederne: 

Gladsaxen, Gladsaxe lokalavis 2/5 2014 

Et projekt til 90 millioner kroner. 

De samlede omkostninger for hele projektet 

forventes at løbe op i mindst 90 millioner kro-

ner. 

Det forudsættes, at finansieringen skal tilveje-

bringes via fondsmidler, og af Gladsaxens 

aktindsigt fremgår det, at projektet allerede 

har fået tilsagn om støtte på 50 millioner kro-

ner fra en privat fond. Som Gladsaxen kunne 

afsløre i 2013 er Mærskfonden allerede dybt 

involveret i projektet. 

Politiken, 21 jan 2015 

Fond forærer ro-sporten 50 millioner til nyt 

nationalstadion 

En stor donation sætter gang i en længe ventet 

modernisering af Danmarks nationale rostadi-

on i Bagsværd. 

Vi er vant til at se store smil på danske roeres 

ansigter, når de hiver medalje efter medalje 

hjem ved OL. I Bagsværd er det dog hverken 

guld, sølv eller bronze, der nu får roerne til at 

juble. Det er nyheden om, at moderniseringen 

af Danmarks Rostadion bliver en realitet med 

en donation på 50 millioner kroner fra A. P. 

Møller Fonden. 

Dansk kano og kajakforbund 4. februar 2016  

Rambøll valgt som bygherrerådgiver 

Den nyvalgte bestyrelse for fonden er netop 

udpeget og er straks trukket i arbejdstøjet. 

Som sin første opgave har bestyrelsen udpeget 

Rambøll som den bygherrerådgiver, der skal 

bistå projektet blandt andet i forbindelse med 

kommende arkitektkonkurrence. De fire øvrige 

prækvalificerede rådgivere ud over Rambøll, 

var Arkitema, Cowi, Emcon og Kuben Manage-

ment. 

Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 

en halv million kroner til gennemførelse af en 

arkitektkonkurrence i 2016. 

Hovedtidsplan  

2016 

Kontråkt med bygherrerå dgiver indgå et 

Progråmmering åf projektet 

Udbudsmåteriåle (totålrå dgivning) 

Prækvålifikåtion åf totålrå dgiver 

4. kvartal 2016 – 1 kvartal 2017: Projektkonkur-

rence. Rocenter, landskab,  start- og målområde. 

2017 

07.04.2017. Vinder af projektkonkurrencen of-

fentliggøres. 

2017-2018 

2017- 2018: Projektering. Rocenter, låndskåb,  stårt- 

og må lområ de. 

Oprensning/uddybning åf robåner 

2018 

Udbudsmåteriåle (hovedentreprise). Rocenter, lånd-

skåb,  stårt- og må lområ de. 

Prækvålifikåtion (hovedentreprise) 

Kontråkt med hovedentreprenør indgå et 

2 kvårtål 2018 – 1 kvårtål 2020: Udførelse åf byggeri/

ånlæg. 

Finansiering af projektet:  

 Den A.P. Møllerske Støttefond 
støtter modernisering åf rostådion 
med 50 mio. kr. 

 Københåvns Kommune støtter 
med 22,6 mio. kr. 

 Glådsåxe kommune støtter med 
10 mio. kr. 

 Lyngby-Tåårbæk Kommune støt-

ter med 2,6 mio. kr.  

April 2017  

Lige nu på gå r projektkonkurrencen, 

men i stårten åf åpril vil det blive of-

fentliggjort hvordån Bågsværd Rostå-

dion kommer til åt se ud i fremtiden. 

For de interesserede kån ifølge med i 

projektet på : 

http://dånmårksrostådion.dk/ 

Byggeriet stårter efterå ret 2017. 

https://www.facebook.com/kano.kajak/photos/a.399688219633.174023.174340669633/10155160492644634/?type=3
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I april kommer påsken, og hvad er mere påske-

agtigt end æg? Æg er en sikker vinder på påske-

bordet, men de almindelige tilberedningsmeto-

der (hårdkogt, blødkogt, røræg osv.) kan alle 

sammen blive lidt for kedelige og ensformige. I 

anledning af påsken satte jeg mig derfor for at 

prøve nogle lidt anderledes og sjovere op-

skrifter med æg. 

 

Fyldte æg med rejer (1-2 personer) 

 

100 g rejer 

2 æg 

1 spsk. blødt smør 

1 spsk. creme fraiche 

1 spsk. mayonnaise 

Salt og peber 

Evt. dild til pynt 

 

Kog æggene i 8 minutter, pil dem og skær dem  

over på langs og tag æggeblommerne ud. Mos 

herefter blommerne med smør, creme fraiche 

og mayonnaise. Hak rejerne groft og rør dem 

sammen med æggemassen. Smag til med salt og 

peber. Fyld blandingen i æggene. Pynt evt. med 

dild. 

 

Vurdering  

Blandingen af rejer og æg smager vildt godt på 

denne måde, og jeg skal helt sikkert lave det 

igen! 

 

Fyldte æg med hvidløg (1-2 personer) 

 

1 spsk. hvidløgsflødeost 

2 æg 

1/2 spsk. creme fraiche 

Evt. bredbladet persille til pynt 

 

Kog æggene i 8 minutter, pil dem og skær dem 

over på langs og tag æggeblommerne ud. Mos 

blommerne med cremefraiche og rør godt sam-

men med hvidløgsflødeosten. Fyld blandingen i 

æggene og pynt evt. med bredbladet persille. 

Vurdering 

Blandingen af hvidløgsost og æggeblomme er 

ikke lige mig, men det skal da ikke stoppe andre 

fra at prøve kræfter med opskriften. 

 

Fyldte æg med laks (1-2 personer) 

 

2 hårdkogte æg 

1-2 spsk. creme fraiche  

½ spsk. mayonnaise 

Lidt dijonsennep 

100 g røget laks 

Salt og peber 

Evt. purløg til pynt 

 

Kog æggene i 8 minutter, pil dem og skær dem 

over på langs og tag æggeblommerne ud.  

Mos blommerne med creme fraiche og mayon-

naise og smag til med salt, peber og lidt dijon-

sennep (jeg tilføjede 1/4 tsk.). Skær laksen i fine 

tern og bland det sammen med æggemassen. 

Fyld blandingen i æggene og pynt evt. med lidt 

purløg.  

Vurdering 

De fyldte æg med laks smager mindst lige så 

godt som dem med rejer, og kan helt klart anbe-

fales! 

 

 

Skotske æg 

 

7 store æg, herunder 1 æg til panering 

300 g kalv og flæsk 

1 spsk. røget paprika 

1½ spsk. dijonsennep 

1½ tsk. hvedemel 

Salt og peber 

Hvedemel og rasp til panering 

 

Kog de 6 æg, så de er blødkogte og læg dem 

straks i en skål med iskoldt vand. Når æggene er 

helt kolde, piller du dem meget forsigtigt. Imens 

æggene køler ned, kommer du fars, røget papri-

ka, sennep, hvedemel, salt og peber og blender 

det. På den måde bliver farsen  mere fin og lette-

re at arbejde med.  

Del farsen i 6 dele , rul den flad og  læg forsigtigt 

et pillet æg ovenpå farsen. Fold forsigtigt farsen 

om ægget, så ægget er helt dækket og farsen er 

ligeligt fordelt rundt om det. Forsigtigt, husk at 

ægget kun er blødkogt. Herefter vender du fars-

æggene i hvedemel, derefter i 1 pisket æg og til 

sidst i rasp.  

Nogle tilbereder de skotske æg ved at fritureste-

ge dem, men jeg nøjedes med lige at stege dem 

på panden i olie til de fik farve, hvorefter jeg 

kom dem i ovnen et kvarter.  

Vurdering 

De skotske æg er lidt spøjse, men det var helt 

klart en oplevelse at prøve! 

    Louise M-06 

NybroTidendes madklumme: 
 

Mad efter årstiden 
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Velkommen til NO 
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…  

 

 

 

 

 

 

NO har Stodderzonen 

NO, gangen hvor der bliver svedt mest, pum-

pet mest og hvor flest unge mænd poserer 

foran sig selv, til det spejlbillede de håber på 

står endnu skarpere end sidst. NO’s kælder er 

en fast besøgsportal for mange, da den inde-

holder kollegiets motionsrum hvilket tidligere 

var kendt som Stodderzonen. NO udnævner 

sig selv som gangen med den bedste udsigt 

og beskriver sig selv som mestre i at sætte 

brandalarmen i gang. Derudover ’hater’ de 

kun på motionsrummet, når der bliver bokset 

på boksebolden efter kl. 9 om aftenen, når de 

ser film. 

Lige er lig med rent 

Oppe på NO-lige mødes man af en rolig men 

rar og åben stemning. Køkkenet er det rene-

ste hidtil spottet! Og køkkenet er fyldt med 

grønne planter, hvilket siges at fortsætte op-

pe på køkkenets tagterrasse. Der er madklub, 

fællesskab og fællesånd til TDC og rengørings-

dage men måske er det ikke liiige NO-lige der 

vinder på det daglige socialiseringsbarome-

ter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristika 

Det er langt fra stodder attituden man mø-

der, når man dumper forbi NO.   

NO-ulige bugner med karakteristika. Først 

hører vi om hvor intellektuelle de er: Holder 

Information, hører P1, ser nyheder og disku-

terer jazz. De næste vi spørger viser os alle 

deres spilkonsoller og hvordan de lige har 

brugt et halvt år på at gennemføre ALLE ba-

ner i Motorstorm. Før Motorstorm var det 

alle de gamle pokemon Nintendo spil der blev 

dusket igennem indtil ALLE pokemons var 

fundet.  

 

 

 

 

 

 

 

De kan bruge en uge eller 3 på filmmaraton, 

dvs. mandag til fredag 3 timer hver dag efter 

skole. Hvis der ikke er plads nok flyttes det til 

Kollegiets biograf. Næste filmmaratonprojekt 

bliver ”hørt over hækken” Indiana Jones eller 

Matador! 

De har beboerne med de skæve døgnrytmer 

der laver mad om natten, elitesportsfolkene, 

gaffel- og glastyvene, dem der hører heavy 

metal, spiller brætspil. Seriøst! Det var umu-

ligt for NybroTidende at finde én fælles NO-

ulige type. Det var som et stort mix, men 

tydeligvis med plads til alle.  

TDC med OST 

Du får bukstavet O. Mange temaer kan laves 

ud fra ’O’. Thorbjørn fandt på det bedste. 

OST! Drinken var en ostedrink fundet på 

nettet. Emmentaler, slavevodka og bacon på 

kanten af glasset. Legen var klodsmajor med 

emmentaler klodser og endnu en leg var 

planlagt: At drikke den hjemmelavede oste-

snaps.  

En grilled cheese sandwich snaps lavet i et 

kæmpe syltetøjsglas. Snapsen blev ingen stør-

re succes, men ak, der er håb. For glasset står 

stadig og gærer på Thorbjørns værelse 6 mdr. 

efter TDC tema O blev afholdt.  

Hvis du smutter forbi NO er jeg sikker på 

Thorbjørn uddeler smagsprøver?   

Og som det ser ud her, så ligner det damerne 

ELSKER den!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste ved NO   

NO-ulige har uden tvivl et af de mest socialt 

velfungerende køkkenener.  

”Det handler om at have et rent men hygge-

ligt køkken og kunne huske andre på deres 

opvask på en god måde”.  

Dette beskrives som én af kilderne til et man-

geårigt, velfungerende køkken. Det er ikke 

kun tom snak når NybroTidende spørger ind 

til det bedste ved NO. Beboerne var vilde for 

at lave menneskebogstaver og for at samles 

til fællesbillede, bare for at symboliserer fæl-

lesskabet kl. 20 en tirsdag aften. 

  

    Emma S-22  
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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 

Baranmelderen har skiftet Københavns 

og Lyngbys studiebarer ud med bodega-

er i Varde. Klientellet er ganske anderle-

des, men priserne er næsten de samme 

og interiøret er det mest gennemførte 

længe set. 

På  Vindstyrke 12 sidder ”det såmme gåmle 

slæng” og spiller meyer i hjørnet. Gennem-

snitsålderen er inden vi træder ind nok 50-

60 å r—vi sænker den betrågteligt. Musik-

ken er også  derefter, men det er sgu meget 

hyggeligt. Vi spørger stråks efter denne hyg-

gelige beværtnings øludvålg, som viser sig 

åt være gånske overskueligt: Tuborg, Cårls-

berg eller Odense Clåssic—ålle på  flåske. Til 

gengæld koster de 16 kr., på  en lørdåg åften 

enddå. Ikke ringe. Til dem der forresten 

skulle være i tvivl: kåffepunch er selvfølge-

lig også  en ting i Vårde, og jå, det er blevet 

spottet på  drinkskortet. 

Vi bliver dog først rigtig imponerede, då vi 

finder vores plådser længere inde i båren. 

Vindstyrke 12s interiør lever fuldstændig 

op til dens nåvn. Båren minder om en skibs-

kåhyt frå det forrige å rhundrede blåndet 

med Huset på  Christiånshåvns ”Rottehullet”. 

Vi er åltså  et eller åndet sted mellem 1870 

og 1970, men kun en bår-håj med en meget 

”street” hue vidner om den fåktiske dåto. 

Den omtålte håj (med hue) hænger over 

bårskrånken og ser endnu mere fårlig og  

gångsterågtig ud end så dånne fisk plejer åt 

gøre. Imponerede. 

Derudover er båren pry-

det med tønder, gåmle 

krånkroge, åntikke møb-

ler, et pår spillemåskiner 

og en collåge frå 90’erne 

med bårens ståmkunder (og ståmhunde). 

Ståmkunderne værdsættes så  højt, åt der 

enddå er nåvneskilte på  ådskillige åf plåd-

serne 

Jeg tror sjældent jeg hår været i en bår med 

så  gennemført et interiør, og så  enddå så  

hjemligt. Her behøves ikke speciåldesignede 

møbler eller innovåtive signåturdrinks. 

Den fredfyldte stemning bliver dog brudt åf 

en 10-20 mænd (højst såndsynligt frå kåser-

nen) der hurtigt fylder båren. Vindstyrke 12 

er å benbårt heller ikke et då rligt sted åt 

stårte en bytur (et godt tilbud slænges i det 

øjeblik ud frå bårdisken—”10 øl for 140 

kr”). 

Så dån en flok hår dog fyldt den lillebitte bår 

til bristepunktet, så  vi dråger hjem, men det 

er bestemt et sted der er værd åt komme 

tilbåge til igen. 

    Kristina, D-46 

Baranmeldelse: Vindstyrke 12 

1. april: Sol op 5.38, sol ned 19.50 

1. april: Dagen hvor fake news spreder sig til alle medier. 

Aprilsnarrene er over os.  

5. april: Foredrag: Vindmøller på havet, Geologisk Museum 

5.-6. april: DSE-messe 2017 på DTU 

13.-17. april: Påskedagene (Påskedag d. 16. april) 

15. april: Planteworkshop og udsalg i Absalon, KBH 

22. april: Jordens dag 

29. april: KælderCaféens fødselsdag! 

29.-30. april: Sakura Festival på Bispebjerg Kirkegård 

30. april: Bip-bip-marked  i Absalon, KBH — salg af el-

ektroniske spil og konsoller 

30. april: Sol op 5.29, sol ned 20.46 

 

 

 

 

 

Verdens hidtil største håndlavede påskeæg blev lavet i 2015 i 

Argentina.  

A) Men hvor stort var dette påskeæg? 

3, 6 eller 8 ton? 

B) Hvor højt var dette påskeæg? 

6, 9 eller 12 meter højt? 

C) Hvornår blev påskeharen, historisk set, opfundet? 

1600– tallet i Tyskland, 1800– tallet i USA, 1900-tallet i Dan-

mark? 

 

Se Svar: side 8 


