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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  

 

Åbningsfest og Gratis Pita Kebab 
 
I anledningen af, at Nybroga rd Pizzeria- og Kiosk har gennem-
ga et en større renovation, blev der holdt a bningstilbud med 
gratis pita kebab for alle.  
 
Trods, at det var en regnfuld og kold torsdag aften var over 
300 gæster forbi det nye Pizzaria- Kebab og Burger House. Kø-
en gik dog hurtigt og alle anretninger blev serveret med et smil 
pa  læben af Ahmed og hans nye samarbejdspartner, Mahmood, 
Ahmeds søn samt et par hjælpere.  

 
I køen var det mange nye ansigter. 
Mange fra kollegiet kom for ma ske 
at give kiosk og pizzaria en ny chan-
ce, og lokale børnefamilier, som el-
lers aldrig har sat deres fødder i 
indgangen var forbi.  
 
Det er et helt nyt koncept, nyt me-
nukort, ny indretning og Mahmood 
som den store initiativtager.  
 
Læs mere om alt det nye på bagsiden.  

Kanoruter til kanoturen, Side 4 

Tre redaktører siger farvel, 

Side 7 

 

 

Indkøb til cykelværkstedet - V. Kristoffer 
Runge (L-10)  

Værktøj (3050 kr) For: 5 Imod: 0 Blank: 2 
Forslaget vedtages.  

Skab (4256 kr) For: 4 Imod: 1 Blank: 2 For-
slaget vedtages.  

Cykelgear + Uforudsete udgifter (479 kr) 
For: 5 Imod: 0 Blank: 2 Forslaget vedtages.  

Hævet bidrag til internet – V. Rasmus Lau 
(S-21)  

For: 4 Imod: 1 Blank. 2  

Forslaget vedtages.  Bidragsstigningen for-
ventes effektueret snarest muligt.  

Kasper (R-66) informerer om at KælderCa-

feen holder sommerfest igen i år, med om-
trent samme setup som sidste år. Datoen er 
sat til den 11.-12. august 2017.  

Katja (P-32) spørger ind til reglerne om-
kring parkering på Kollegiets matrikel, da de 
oplever problemer med udefrakommende 
parkerer på især STPR parkeringspladsen.  

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde; 3 maj.  

Skal du være beboerrådsre-

præsentant? Side 3 
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 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 Er det dig?     

             (sup)  sekretaer.nybrogaard@gmail.com Rollespilsklub Motionsrum 

AB-ulige:       Benjamin, B51  Er det dig? Ole, L14  

             (sup) Andreas, A35 Revisorer    

AB-lige:        Rasmus, A38  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Lukas, J32 

CD-ulige:        NybroTidende     

  Kristina Beiter, D46 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Adrian, C24 Emma Broberg, S22 Maria, D60 Anders, J31 

                       Patrick Aagaard, M63    

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

  tidende@nybro.dk Andreas, L31 Er det dig? 

EF-lige:             

  Sekretariatsgruppen/fremleje Brættet  

GH-ulige:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Jonas, R52  

  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: 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    Er det dig? 

  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, F61 

  Næstformand: Kasper, R66 

C, D og G:    Medlem: Mads, M51 

    Sekretær: René, M43 

H og L:   Beboerrådsrepræsentant: Er det dig? 

  Suppleant: Emma, R64 

M, O og S:   Kasser: Kasper, R66 

        

  De lokale 

NB! Varmemester Nybrogård 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  

Første ugedag i måneden: 17:00-18:00  
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Side 3 

 
 

 

 

 

 

 

Vil du være beboerrådsrepræsentant? 
Går du og overvejer at blive beboerrådsrepræ-

sentant for din gang? Så er det nu du skal læse 

med! Beboerrådet har hårdt brug for flere 

frivillige kræfter, og NybroTidende har derfor i 

denne måned valgt at sætte fokus på alle de 

spørgsmål du kunne have omkring det at være 

repræsentant.  

 

Hvad indebærer det helt præcist at være bebo-

errådsrepræsentant? Får jeg overhovedet noget 

ud af det? Hvordan fungerer det på de andre 

gange der har en repræsentant? Og hvorfor er 

det lige det er så vigtigt, at jeg melder mig som 

repræsentant? Alt det og meget mere kan du få 

svar på her, hvilket forhåbentligt vil give dig lyst 

til at melde dig som beboerrådsrepræsentant, 

og bidrage til kollegiets frivillige fællesskab.  

 

Hvad vil det sige at være repræsentant? 

Som beboerrådsrepræsentant består din opga-

ve hovedsageligt i at repræsentere din gang 

(eller lejlighedsblok) i beboerrådet. Du skal in-

den hvert beboerrådsmøde sætte dig (mere 

eller mindre) ind i punkterne på dagsordenen i 

den indkaldelse du hver måned kan finde i din 

mailboks , hvorefter du sammen med din gang 

stemmer om de forskellige punkter på dagsor-

denen. En del af de gange der har en repræsen-

tant i beboerrådet ligger denne afstemning i 

forlængelse af et køkkenmøde, som de oftest 

holder i slutningen af måneden, for på den må-

de at smide punkterne fra beboerrådet ind, når 

gangen nu alligevel er samlet.  

Herefter møder du op til et månedligt beboer-

rådsmøde, der som regel ligger i starten af må-

neden (den specifikke dato fremgår af indkal-

delsen). Som repræsentant stemmer du her om 

de forskellige punkter ud fra den afstemning, du 

forinden har haft med din gang. Hvis du eller din 

gang desuden har nogle kommentarer til punk-

ter i indkaldelsen er det også her du fremsætter 

dem. Alt i alt kan man altså sige, at du får mulig-

heden for at være gangens ”stemme” i beboer-

rådet.  

 

Hvad får jeg ud af det? 

Men er det ikke hårdt nogle gange at være nødt 

til at stemme ud fra gangens holdning, hvis du 

mener noget andet? Og er det ikke irriterende, 

at mange glemmer at sætte pris på det arbejde 

man laver som beboerrådsrepræsentant? Jo det 

er det da, men fordelene er bare noget større 

end ulemperne. 

Først og fremmest får du som beberrådsrepræ-

sentant nemlig muligheden for at bidrage til det 

frivillige fællesskab på kollegiet, hvilket giver dig 

rigtig meget viden om kollegiet og de forskellige 

processer der foregår her. Grundet dit bidrag til 

kollegiet får du også muligheden for at komme 

med til kollegiets fede aktivfester. Herigennem 

kan du lære  en masse nye mennesker at kende, 

og få udvidet din sociale horisont på kollegiet.  

Alt sammen for et arbejde der er super vigtigt, 

men som ikke nødvendigvis trækker særlig 

mange timer om måneden ud af din kalender.  

 

Hvorfor er det vigtigt? 

Endnu en ting du får ud af at være beboerråds-

repræsentant, er at du er med til at sikre din og 

din gangs medbestemmelse på beslutningspro-

cesser der vedrører alle på kollegiet. Dette har 

altså også en kæmpe stor betydning for resten 

af kollegiets beboere.  

Se beboerrådet som en form for demokrati, 

hvor vi sikrer, at alle stemmer bliver hørt. Hvis 

din gang ikke har en repræsentant, så går I glip 

af muligheden for at blive hørt, og endnu værre, 

hvis der ender med ikke at være nok repræsen-

tanter i beboerrådet, så mister vi som beboere 

helt muligheden for at  få indflydelse på de be-

slutninger der i allerhøjeste grad påvirker os. 

 

Få repræsentanter i beboerrådet 

På nuværende tidspunkt er kun 8 ud af 18 gan-

ge repræsenteret i beboerrådet, og samtlige 

lejligheder står uden repræsentanter. Hvis du 

tager et kig på nedenstående oversigt over be-

boerrådet bemærker du måske, hvor tom den 

ser ud. Der er altså rigtig meget brug for dig og 

dine frivillige kræfter i beboerrådet! 

Vil du være en del af kollegiets demokrati? 

Har vi vækket din interesse for at blive beboer-

rådsrepræsentant, og har du nu fået lyst til at 

blive en del af kollegiets frivillige fællesskab? Så 

gør dig selv, din gang og resten af kollegiets 

beboere en tjeneste og meld dig som repræsen-

tant for din gang! Det eneste du skal gøre er at 

møde op til næste beboerrådsmøde onsdag d. 

3. maj i GH-kælderen og melde dig! 

    Louise M-06 

Beboerrådet 

Formand: Frederik, N29 

Suppleant:   

AB-ulige: Benjamin, B51 

Andreas, A35 (sup.) 

AB-lige: Rasmus, A38 

CD-ulige:  

CD-lige: Adrian, C24  

EF-ulige:   

EF-lige:   

GH-ulige:   

GH-lige   

JK-ulige   

JK-lige Johannes, K46 

Lukas, J32 (sup.) 

LM-ulige Mads, M51 

Rene, M43 (sup.) 

LM-lige   

NO-ulige   

NO-lige   

PR-ulige   

PR-lige Katja, P32 

ST-ulige Ditlev, T47 

Caroline, T65 (sup.) 

ST-lige Frederik, S40 

Niels, T54 (sup.) 
kdjfsldf 

Lejligheder 
fsdfkj sd 

C, D og G   

H og L   

M, O og S   
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Side 4 

Foråret er så småt kommet for at blive, og 

det kan ses på aktiviteten på Lyngby sø. Nog-

le af Danmarks mest velbesøgte kanoruter 

findes lige udenfor døren, så det er bare om 

at udnytte dem! 

Hvis du ikke allerede har bemærket det, er 

Nybrogård Kollegiet som et af de få kollegier i 

landet velsignet med gratis kano– og kajakud-

leje. Det kan man få en del kanoture i varie-

rende længder ud af. Turene følger den 30 km 

lange Mølleå og passerer bl.a. Lyngby Sø og 

Furesø. Turene byder på flotte skove, en mas-

se gamle møller og interessante industriområ-

der, men vær forberedt på at bære kanoerne 

en del (se kortet) - medbring derfor gerne hjul! 

Samtlige ture, der beskrives her, starter ved 

kollegiet. 

Mølleåen opstrøms—Til Furesø 

Kanoturen opstrøms mod Furesø er perfekt til 

en afslappet, solrig eftermiddag. Turen passe-

rer Marienborg og Frederiksdal, inden den 

ender ved Mølleåens udløb til Furesø. Her er 

Frederiksdal Friluftsbad med badebro, kiosk og 

restaurant, hvor man nemt kan tilbringe en 

time eller to. Turen tager ca. en time hver vej, 

og det er muligt at trække sin kano op på beg-

ge sider af stranden. 

Mølleåen nedstrøms—mod havet 

Hvis man ønsker en længere tur, er det øst 

man må sigte efter. De virkelig hardcore kano-

sejlere kan sejle hele vejen til Mølleåens ende, 

ved udløbet til havet, men det kræver for de 

fleste to dage at nå frem og tilbage.  

Hvis man er frisk på sådan en todages kanotur, 

kan man overnatte i Strandmøllens shelter, ca. 

500-1000 meter fra havet. Shelteret er gratis 

at bruge, men man skal booke det forinden (se 

infoboksen). Der er også bålplads, primitive 

toiletter og af og til brænde, så de væsentlig-

ste behov er i hvert fald dækket. Lille tip: husk 

dog toiletpapir! Der er også en stor græsplæne 

med plads til telte—så telte er altid en mulig-

hed, hvis shelteret er booket. Efter den lange 

kanotur er der god mulighed for at tage en 

dukkert i havet ved Strandmølle Kroen, 500 

meter syd for  Strandmøllevejen som leder ind 

til lejrpladsen. 

For en relativ stor gruppe med lidt til ingen 

erfaring i at sejle kano tog det cirka 7 timer 

inklusiv pauser at nå fra Nybrogård til lejrplad-

sen ved Strandmøllen. Det er derfor en god idé 

at sætte masser af tid af til turen—især med 

alle de hyggelige og fristende pausesteder, 

man kommer forbi på vejen. 

Turen østpå kan bestemt også afkortes til blot 

at vare en enkelt dag. Ved kortere ture plejer 

jeg for eksempel at vende om ved Brede Værk. 

Herefter kommer nemlig det længste stykke at 

bære kanoen over, så det plejer jeg at undgå. 

Ved Brede findes der også en fin café, der er 

oplagt til kaffepause. Den bedste frokostplads 

finder man dog efter min mening ved Fugle-

vad, hvor der er massere af bænke og et par 

toiletter med skyl. Brede tur/retur tager ca. 3-

4 timer eksklusiv pause. 

God sejlyst!     Kristina, D-46 

Ta’ på kanotur lige uden for døren 

Kort over Mølleåen og diverse faciliteter. Kilde: elukbh.wordpress.com. 

Links til booking og informationer 

Booking af shelter/lejrplads: 

booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort. Husk 

at booke i god tid, særligt i sommermåneder-

ne. 

Booking af kanoer på Nybrogårds egen hjem-

meside, nybro.dk -> Beboerlogin -> Book a 

canoe. Husk at du skal være tilmeldt kano- og 

kajakklubben for at kunne gøre det. 

Husk følgende udstyr fra kanoklubbens kæl-

derrum: veste, hjul, to padler per kano og evt 

midtersæde. Det kan også anbefales at inve-

stere i vandtætte paksække og etui/

plastikposer til telefon. 

http://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort
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Side 5 

Referat af Beboerrådsmøde 4. April 
1) Fremmødte:  Malene (C-31), Adrian (C-
24), Kristoffer (L-10), Frederik (N-29), Ka-
sper (R-66), Katja (P-32), Rasmus (S-21), 
Ditlev (T-47), Frederik (S-40), John (drift)  

 2) Valg af ordstyrer og sprog  Frederik (N-
29), dansk  

 3) Antal stemmeberettigede  7, Beboerrå-
det er stemmeberettiget  

 4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-
errådsmøde Godkendt  

 5) Godkendelse af dagsorden Godkendt   

 6) Økonomi Netkonto: 284.500 kr NYK-
foreningskonto: 221.518 kr  

 7) Øvrige meddelelser Bestyrelsesmøde 27. 
april   

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 
næste Bestyrelsen: Bemærk venligst at kol-
legiets budget for næste budgetår desværre 
endnu ikke er klar.  

Det ordinære beboerrådsmøde med fore-
læggelse af kollegiets budget for næste 
budgetår er derfor udskudt en måned til 
afholdelse i forbindelse med beboerråds-
mødet i starten af maj.  

Når budgettet er klar vil bestyrelsen udsen-
de det per mail til alle beboere. Skulle der 
være konkrete spørgsmål til budgettet, ta-
ger beboerrepræsentanterne i bestyrelsen 
imod disse per mail på bestyrel-
sen@nybro.dk - disse vil så medtages til 
bestyrelsesmødet ultimo april således at 
der foreligger svar til beboermødet først i 
maj.  

 Der er endnu ikke modtaget dagsorden til 
det forestående bestyrelsesmøde.  

 9) Indkommende punkter  

A) Indkøb til cykelværkstedet - V. Kri-
stoffer Runge (L-10)  

Til diskussion og afstemning. Kort beskrivel-
se: Det er blevet tid til at købe nyt værktøj 
til cykelkælderen, særligt efter oprydningen 
heraf som der var stor opbagning. Noget 
værktøj er blevet slidt ned, andet er blevet 
væk. Derfor har vi udarbejdet en liste med 
værktøj vi godt kunne tænke os. (se ved-
hæftet bilag 1).  

Værktøj (3050 kr) For: 5 Imod: 0 Blank: 2 
Forslaget vedtages.  

Skab (4256 kr) For: 4 Imod: 1 Blank: 2 For-
slaget vedtages.  

 Cykelgear + Uforudsete udgifter (479 kr) 
For: 5 Imod: 0 Blank: 2 Forslaget vedtages.  

B) Opgradering af cykelværksted – V. Kri-
stoffer Runge (L-10)  

Til diskussion. Kort beskrivelse: Det overve-
jes at sætte loft og lys op i cykelværkstedet, 
og generelt få styr på elektriciteten. Dette 
kommer som overslag til at koste 40.000 kr. 
Jeg mener det er en rigtig god investering, 
da der er rigtig mange der bruger værkste-
det. Særligt er det blotlagte Rockwool og 
elektriciteten ikke er optimal og trænger til 
forbedring. Før der indhentes tilbud vil jeg 
dog gerne have en fornemmelse for om der 
er tilslutning til forslaget.  

Katja (P-32) nævner at i forbindelse med 
renoveringen af KælderCaféen dækkede 
driften materialer og KælderCaféen stod 
selv for montage.   

John (drift) undersøger, hvor meget driften 
kan dække evt. materialer.  

 C) Hævet bidrag til internet – V. Rasmus 
Lau (S-21)  

Til diskussion og afstemning. Kort beskrivel-
se: Månedligt betales der på kollegiet 
12.450-12.810 kr. til internet (svarende til 
415-427 brugere á 30 kr.). Årligt betales der 
128.000 kr. i afgift til K-Net (25,0-25,7 kr./
bruger/mdr.). Resten tilgår netgruppen (4,3
-5,0 kr./bruger/mdr.) til drift og vedligehol-
delse af kollegiets infrastruktur.  

Der har været sparet op gennem årene 
(fordi der ikke er blevet investeret nævne-
værdigt), så vi har haft de nødvendige mid-
ler indtil nu. Vi vil gerne give et væsentligt 
løft i kvaliteten på forbindelsen herude.  

Foreløbigt har vi ændret vilkårene, så vi kan 
sanktionere private trådløse netværk, men 
vi vil ikke effektuere dette førend vi har 
opgraderet WiFi (her afventer vi skift af 
udstyr hos K-Net).  

Denne opgradering vil stort set tømme net-
kontoen. Vi har desuden væsentlige samar-
bejdsvanskeligheder med driften hos K-Net, 
så en ideel situation på sigt er at skifte ud-
byder.  

Vi har fået et tilbud på omkring 510.000 kr. i 
engangsbeløb og min. 200.000 kr. årligt 
(svarende til 40 kr./beboer/mdr. ved 427 
tilmeldinger). Netgruppen vil derfor foreslå 
en foreløbig prisstigning på 10 kr./beboer/
mdr. til i alt 40 kr./beboer/mdr. for at sikre 
kapital til de nært forestående opgraderin-
ger og i anerkendelse af, at der på kollegiet 

skal drives et attraktivt, prisbilligt netværk, 
som kan håndtere fremtiden, hvilket kan 
kræve et skift af udbyder.  

 For: 4 Imod: 1 Blank. 2  

 Forslaget vedtages.  Bidragsstigningen for-
ventes effektueret snarest muligt.  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-
lemmer  

Malene (C-31) træder ud af beboerrådet. 
CD-ulige er dermed ikke længere repræsen-
teret i Beboerrådet.  

11) Evt.  

Katja (P-32) spørger ind til reglerne omkring 
parkering på Kollegiets matrikel, da de ople-
ver problemer med udefrakommende par-
kerer på især STPR parkeringspladsen.  

Problemet er mest udtalt i sommerdagene 
og ved større begivenheder omkring søer-
ne. Der spørges indt til mulighederne for 
etablering af praksis med parkeringstilladel-
ser.  

Rasmus (S-21) nævner at det tidligere har 
været undersøgt om umiddelbart er blevet 
vurderet som værende for besværligt admi-
nistrativ i forhold til den gavnlige effekt.   

Kasper (R-66) informerer om at KælderCa-
feen holder sommerfest igen i år, med om-
trent samme setup som sidste år. Datoen er 
sat til den 11.-12. august 2017.  

  

12) Ny mødedato Onsdag den 3. maj 2017.  

  

Evt. afbud skal ske på www.nybro.dk > Be-
boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 
mødet finder sted. 

Er du ny sekretær i Beboerrådet? 

Lønnen er 149,51 kr./time 

Arbejdsopgaverne er som følger: 
- Udarbejdelse af dagsordener, indkaldel-
ser og referater til beboerrådsmøder og 
beboermøder. 
- Udarbejdelse af stillingsopslag til ledige 
poster. 
- Udsendelse af ovenstående på internt 
mailsystem. 
- Sekretæren har mødepligt ved beboer-
rådsmøder og beboermøder. 

Der vil være oplæring I arbejdsopgaverne.  
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Dagsorden for beboerrådsmøde 3. maj 

2017: 

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) Gennemgang af referat fra sidste besty-

relsesmøde 

8) Indkommende punk 

A) Rådighedsbeløb for Haveforeningen (v. 

Rasmus Simling Kristensen, A38) 

Til diskussion og afstemning 

Kort beskrivelse: 

Nybrogård Kollegiets Haveforening søger et 

rådighedsbeløb på 2.000 kroner til 

fornyelse af haveredskaber mv. i 2017. 

Haveforeningen består af 39 haver (hvoraf 

nogle få pt. er ledige) og på nuværende 

tidspunkt 41 medlemmer. 

B) Cykelvaskebeslag ved ABCD-parkeringen 

(v. Tanya Henriette Olsen, B42) 

Til diskussion og afstemning 

Kort beskrivelse: 

For at gøre det nemmere at vaske sin cykel 

efter ture i skoven, almindeligt vedligehold 

mv. søges der 200 kroner til et vægbeslag 

ved ABCD-parkeringen (på den bare mur 

lige til venstre for B-indgangen). (Se ved-

hæftet bilag) 

9) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer 

10) Evt. 

11) Ny mødedato 

 

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

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted. 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde 
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Søndag til NybroTidende aftenkaffe:  

Emma: ”Jeg stopper på  NybroTidende fra september, jeg får 

ikke tid når jeg skal læse kandidat…”  

Mandags messenger:  

Kristina: Jeg har en lidt trist nyhed… Jeg har fået et studiejob 

i Tårnby men vil gerne supplere indtil nye er fundet. 

Louise: Det kan godt være vi får lidt problemer, for jeg har 

egentlig også tænkt mig at stoppe på NybroTidende…  

Emma: LOL! 

Kristina: Så må vi få skrevet en rigtig god jobannonce ;) 

 

Kort og godt  

NybroTidende udgiver igen start juni.  

I juli, august og september er der sommerferie. 

Dvs. at du fra september 2017 muligvis kan kalde 

dig redaktør på Nybrogårds lokale tidsskrift.  

Jobbet er lønnet 149,51 kr. i timen.  

Læs her vores historier om, hvorfor vi tog jobbet 

på Nybrotidende og hvad vi har fået ud af det.  

Er du interesseret?  

Så skriv til os på tidende@nybro.dk  

3 jobs frie på NybroTidende sep. 2017 

Kristina   Læser: Geografi og geoinformatik, KU 

Tog jobbet i 2016.  Jeg havde brug for et mindre studiejob ved 

siden af mit frivillige arbejde, og det tiltalte mig meget, at jobbet 

på NT var så fleksibelt og tog udgangspunkt i de ”lokale” historier. 

Det fedeste ved jobbet:  Jeg har altid været glad for at skrive, 

men de store opgaver på studiet har efterhånden dæmpet skrive-

lysten en del med de mange regler og normer. Derfor har det væ-

ret rigtig fedt endelig at være lidt fri—fri til at lege med sproget og 

fri til at skrive om noget helt, helt andet, end det jeg beskæftiger 

mig med i hverdagen. Jeg har lært en masse om blandt andet 

snaps, brætspil, natur og sære traditioner på køkkenerne. 

Ligesom Emma synes jeg dog, at noget af det fedeste var at snak-

ke/skrive med alle jer! 

Louise M-06   Læser: Dansk og kommunikation, KU  

Tog jobbet i 2015: Jeg valgte at prøve lykken med NT fordi jeg altid 

har elsket at skrive, og det virkede som et super relevant studiejob. 

Derudover havde jeg rigtig meget lyst til at lære nogle flere menne-

sker at kende på kollegiet, og jeg tænkte at NybroTidende var et fint 

sted at starte (og det var det helt bestemt også)!  

Det fedeste ved jobbet: Jamen, hvor skal jeg dog begynde. Det 

allerbedste har helt klart været at komme ud og snakke med alle jer 

fantastiske mennesker på kollegiet, og få et indblik i alt det sjove (og 

underlige!) vi går rundt og hygger os med her på vores dejlige kolle-

gie. Det har helt klart også været en fest at arbejde tæt sammen 

med en lille gruppe af fantastisk søde mennesker, som man kan 

have det vildt sjovt sammen med! Jeg vil i hvert fald aldrig nogensin-

de fortryde min beslutning om at søge jobbet som redaktør på den 

mindste (men bedste) avis man kan finde! 

Emma S-22    Læser: Ergoterapeut, Metropol 

Tog jobbet I 2013: For at være helt ærlig, så tog jeg jobbet fordi jeg 

aldrig har været særligt stærk skriftligt. Jeg ville udfordre mig selv. 

Det fedeste ved jobbet: Om det er tanken om, at jeg gør noget jeg 

ved har forbedret min skriftlige formidling, tanken om at titlen er godt 

på et CV, om det er læringen i at have et stort medansvar i et lille 

team, levere et færdigt stykke arbejde til tiden samt evaluere og for-

bedre arbejdsgange…  

Om det er det, eller om det i virkeligheden handler om kærligheden til 

at finde den lokale historie. IKKE alt det der sker i dansk politik eller i 

Syrien, men det der sker HER!  

Møde JER! Høre jeres historier!  

Det er svært at sige, hvad der er fedest! Men der er ingen tvivl om at 

jeg har lært, grint (og ventet meget på en irriterende printer), og at 

det at være redaktør på NybroTidende kan anbefales!    
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På fisketur i Lyngby 

Er du interesseret i at komme i gang med at 

fiske, eller er du allerede en garvet fisker? 

Uanset hvad kan du måske finde lidt inspirati-

on i denne artikel, hvor NybroTidende har 

taget en snak med Jon fra GH-lige, der elsker 

at tage på fisketure på søerne omkring kolle-

giet.  

 

Udfordring og meditation 

Fiskeri og natur har altid været vigtige ting for 

Jon, og på kollegiet har han da også altid en 

fiskestang stående klar til når fiskene kalder på 

ham og vennerne.  

For Jon er fiskeri både en måde at hygge sig 

med vennerne på, og en måde hvorpå man 

kan udfordre sig selv, f.eks. ved at øve sig i at 

læse søen. Derudover er fiskeriet for ham også 

en måde at stresse af på, idet du er nødt til 

bare at give sig hen til naturen når du først 

sidder midt ude på søen. Ren meditation kan 

man vist nærmest kalde det. 

 

Også for nybegyndere 

Sidder du og tænker, at det der fiskeri lige er 

noget for dig, men at du måske ikke har nok 

erfaring? Så bare rolig, ifølge Jon kan alle være 

med på fiskeribølgen.  

Hvis du er nybegynder foreslår Jon, at du star-

ter med at fiske med en standard 9-fods stang 

og et lille flåd eller en krog med majs på. Det 

kan du gøre for et par hundrede kroner, og det 

er ikke særlig besværligt.  

Hvis du er interesseret i at begynde at fiske, er 

der massere af hjælp at hente, bl.a. i bøger på 

biblioteket. Derudover anbefaler Jon butikken 

Forst og Jagthuset der ligger lige bagved stati-

onen på Ulrikkenborg Plads. Her skulle de efter 

sigende give en rigtig god service og vil med 

sikkerhed gerne hjælpe dig i gang med stan-

dard fiskning. I butikken kan man også få stæn-

ger for 200-300 kr. (og selvfølgelig også i tu-

sind kroners klassen). Fiskestænger kan også 

ofte anskaffes billigt på loppemarkeder. 

En af de ældste bestande af karper 

Snupper du din første fisketur på søerne om-

kring kollegiet kommer du hurtigt til at fange 

noget. Her er bl.a. rødskaller og aborrer noget 

af det hyppigste at fange. For dem der vil have 

lidt mere udfordring, kan man bl.a. nævne 

sandart og især gedder, der skulle være lidt 

sjovere at fange grundet deres størrelse.  

Hvis du ønsker dig den helt store udfordring, 

skal du gå på jagt efter karper. Ifølge Jon har vi 

nemlig en af de ældste bestande af karper, og 

udfordringen ved dem ligger både i, at der ikke 

er så mange af dem, og at de grundet deres 

størrelse er lidt af en udfordring at trække ind. 

Ifølge Jon kan de sammenlignes med en trak-

tor der bare kontinuerligt trækker derudaf, og 

det kan tage omkring 20 minutter at få halet 

en ind.  

 

Mudderfisk til aftensmad 

En klar fordel ved at fiske er også, at det kan 

give mad på bordet, samtidig med, at du tager 

højde for både miljøet og dyrevelfærd.  

Dog anbefaler Jon, at man holder sig fra at 

spise de fisk man fanger på de dansker søer, 

da de mange næringsstoffer der bliver smidt 

ud i landbruget spreder sig til søerne, så fiske-

ne om sommeren får en smag af mudder.  

Om vinteren kan man godt spise de fisk man 

fanger på søerne, men Jon anbefaler, at man 

stadig lader være, da disse fisk har en funktion, 

og for søernes skyld mener han ikke, at man 

bør fjerne dem.  

Når man fisker på søerne for sjov understreger 

Jon desuden, at det er vigtigt at sørge for, at 

fiskene ikke lider unødigt stress. Man kan 

f.eks. Fjerne modhageren på krogen eller for-

søge at håndtere alle fiskene nede i vandet. 

Det handler nemlig også om at holde sig popu-

lær blandt de andre fiskere og de mange men-

nesker ved søerne, ved at passe på naturen og 

dyrene i den.  

 

Tag med kutterne på fisketur 

Ønsker man at fange fisk til spisning anbefaler 

Jon, at man tager ud til kysten. Her er det ret 

billigt og nemt at komme til at fiske, da du kan 

få et fisketegn for 180 kr., og det tager 5 mi-

nutter at bestille på nettet. Ved kysten har 

man også mulighed for at tage på ture med 

kutter ud i Øresund, hvor du også kan få tips 

og råd om teknikker.  

Derudover er der også mange lystfiskere i Dan-

mark så spørg løs, og så er der helt sikkert 

nogle der vil med ud på en tur. 

Louise M-06 
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NybroTidende på afveje: Nyt fra Varde og omegn 

2 ud af 3 af de skrivende redaktører på tids-

skriftet har indtil for nylig byttet Nybrogård 

ud med midlertidigt, nye omgivelser. Nybro-

Tidende har valgt at tage dig med!  

I denne måned vil Kristina fortælle om, hvad 

der sker i det fjerne Vestjylland. Er det hele 

fiskeri og traktortræk? 

Varde for de unge? 

Dem, der læste marts måneds NybroTidende, 

kunne læse at Varde faktisk har en hel del at 

byde på: gamle gader, (relativt) mange butik-

ker, caféer, spisesteder, bodegaer, svømme-

hal, parker. Det er jo alt sammen ganske fint 

for en efterhånden halvkedelig, ”gammel”, 

midt-tyver person som mig—men har byen 

også noget for de lidt yngre og friske? 

Svaret er overraskende nok ja. Selvom jeg 

mest har frekventeret bodegaer, er der to 

party-warty-drik-dig-alt-for-fuld klubsteder, 

samt et par ”moderne” barer (mere moderne 

end bodegaer i hvert fald)... For ikke at snak-

ke om en pizza/shawarmabiks, der har åbent 

til klokken fem om morgenen. For en by med 

13.000 indbyggere, hvor gennemsnitsalderen 

måske ikke er i den lave ende af skalaen, er 

det ganske imponerende. 

Det mest overraskende er, at barerne faktisk 

besøges og at nattelivet faktisk er relativt 

livligt. Tilstrækkelig livligt til at jeg ofte hører 

berusede og højt syngende/skrigende gymna-

sieelever uden for mit vindue om aftenen. 

Også i hverdagene. Nybrogård er til sammen-

ligning faktisk helt fredeligt. Eller også er mi-

ne naboer der bare rigtig søde. 

Til de mere fredelige teenagere og børn fin-

des der også nogle store, gode skatingramper 

og en vildt imponerende musiklegeplads med 

lysshow, som jeg må indrømme, at jeg også 

selv er ret vild med. 

 

Længere ud på landet 

Kommunens største by er, modsat hvad man 

skulle tro, dog ikke stedet med flest butikker 

og barer. Blåvand, sommerhusområdet ved 

Danmarks vestligste punkt, er kommunens 

sande turismehotspot. Når man går på de 

store, næsten stenfri strande og bakkede 

heder, hører man en del tysk og svensk blan-

det med børnelatter og hundebjæffen rundt-

omkring. Naturelskere vil også synes om den 

kun 4-5 år gamle Filsø lidt længere nordpå, 

der for nyligt blev oversvømmet og nu allere-

de er Danmarks sjettestørste sø og et paradis 

for fugle og ornitologer. 

Rent kulinarisk er der også noget at køre efter 

i Vardes omegn. Pagoden i Ølgod, som ligner 

en overdimensioneret grillhytte udefra, ser-

verer KÆMPE burgere, hvor alt, helt ned til 

ketchuppen, er hjemmelavet. Priserne er 

væsentligt lavere end din sædvanlige burger-

biks i København, og man får serveret seks 

forskellige dips til pomfritterne. 

Hvis man har mere hang til de sødere sager, 

er Pandekagehuset ved Kvie Sø også et besøg 

værd. Her kan man få dessert– og madpande-

kager, nyde en fortræffelig belgisk øl og kigge 

ud over den fine Kvie Sø. 

Nå ja, og Michelinstjerne-restauranten Henne 

Kro ligger såmænd også i Varde Kommune. 

Men sådan en anmeldelse må vente til efter 

min kollegietid. 

 

Foreningslandet—hvor de frivillige 

kræfter hersker 

Mange af de steder jeg lige har omtalt, er dog 

ikke sådan rigtig ude på landet. Du ved, der 

hvor man kender alle i byen, og hvor gyllelug-

ten er svær at flygte fra.  

I forbindelse med min praktik har jeg besøgt 

en del af sådanne byer, og det, der overraske-

de mig mest her, var sammenholdet. Jeg var 

med til en workshop i et sogn med 1100 ind-

byggere, hvoraf 130 dukkede op—og hvor 

der var 35 aktive foreninger. Jeg besøgte en 

by med omtrent 550 indbyggere, hvoraf 125 

af dem var gået sammen om at købe solcelle-

anlæg. 

Det er ikke altid en spøg, at næsten alle ken-

der hinanden, men det betyder også, at man 

kan realisere meget større projekter, end 

man ville forvente fra så små samfund. Lige-

som andre steder i Danmark kæmper indbyg-

gerne for flere lejligheder, klubhuse, torve, 

byparker, delebiler, aktiviteter for unge og 

fællesspisningsarrangementer, men efter 

ægte vestjysk tradition står rundkørsler med 

skulpturer også højt på ønskelisten i de små 

byer. Man er jo i et landdistrikt trods alt. 

Kristina, D-46 

Brostensbelagte gader og gamle, små huse præger Varde midtby 
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Maj er altid en travl måned med eksamener 

og alt for meget læsning. Her er tortillapizza-

er den perfekte aftensmad (eller frokost), da 

de er utroligt nemme at lave, og smager su-

per lækkert. Hvis du derudover tilføjer lidt 

forårsgrønt og andet lækkert som topping 

går du aldrig helt galt i byen.   

 

Tortillapizza med kartofler 

Fyld:  

Kartofler 

Spinat 

Pesto (basilikumspesto) 

Skiveskåret mozzarella  

 

Tomatsauce:  

Dåsetomat 

Hvidløg, salt og peber og evt. basilikum 

Obs! Denne tomatsauce bruges i alle pizzaop-

skrifterne.  

 

Fremgangsmåde: 

Vask eller skræl kartoflerne og skær dem her-

efter i skiver og kog dem i et kvarter. Lad dem 

dryppe af i et dørslag eller i en si, mens du 

laver tomatsaucen.  

Kom dåsetomaten i en lille gryde, og lad det 

koge op sammen med krydderierne i et par 

minutter. Skær mozzarellaen i skiver imens.  

Smør et tyndt lag tomatsauce ud på en tortil-

lawrap, og fyld den herefter med spinat, kar-

tofler, mozzarella og til sidst små klatter af 

pesto.  

Kom tortillapizzaen i en 200 grader forvarmet 

ovn i 10-15 minutter. Sørg for at tjekke til den 

engang i mellem, så den ikke får for meget. 

Osten skal bare lige nå at blive sprød.  

Herefter er det bare at nyde en lækker og 

utrolig nem pizza, der også fungerer helt fan-

tastisk som frokost til dagen efter.  

 

Den traditionelle tortillapizza 

Fyld:  

Skinke 

Pepperoni  

Revet mozzarella 

Tomatsauce 

 

Fremgangsmåde:  

Kom dåsetomaten i en lille gryde, og lad det 

koge op sammen med krydderierne i et par 

minutter. 

Når tomatsaucen er færdig, smører du et 

tyndt lag ud på en tortillawrap. Kom skinke, 

pepperoni og mozzarella på, og smid den i en 

200 grader forvarmet ovn i 10-15 minutter.  

Når osten er smeltet tager du pizzaen ud, og 

så er der ikke meget andet at gøre end at ny-

de den. Så bliver det vist ikke nemmere! 

 

Mexicansk tortillapizza 

Fyld:  

Revet mozzarella 

Majs 

Peberfrugt 

Evt. jalepenos 

 

Krydret  kødsauce:  

Hakket oksekød 

Tomatpure 

Cayennepeber 

Chili 

Paprika 

 

Fremgangsmåde:  

Steg oksekødet sammen med krydderierne til 

det ser ud til at være gennemstegt. Tilføj her-

efter tomatpure og lad det simre et par mi-

nutter. Skær peberfrugten i små tern i mel-

lemtiden.  

Når kødsaucen er færdig, smører du den ud 

på en tortillawrap og drysser herefter med 

ost, majs, peberfrugt og evt. jalapenos.  

Kom tortillapizzaen i en 200 grader forvarmet 

ovn i 10-15 minutter, og nyd herefter endnu 

en lækker og nem pizza.  

 

TIP! Tortillapizzaerne kan laves med alt slags 

fyld. Det er virkelig kun fantasien der sætter 

grænser! 

    Louise M-06 

sfkl 
NybroTidendes madklumme: 
 

Mad efter årstiden 
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Velkommen til PR 
NybroTidende vil de næste mange måne-

der komme på besøg på Nybrogårds køk-

kener, hvor vi leder efter de gode fif, skø-

re historier samt køkken– og kollegie-

ånd.  

Velkommen til…  

 

 

 

 

 

 

Gangen der ligger tættest pa  Bagsværd sø, 
har byttekælderen, som de selv mener de er 
storforbrugere af, har den store kollegie 
profil Jakob Jensen, der pa  et tidspunkt hav-
de stort set alle titler pa  kollegiet. Men der 
er ingen tvivl om, at PR indeholder andet 
niceness end dette frivillige unikum! F.eks. 
har de alle det komplekse problem at af-
grænse deres nøgenhed pa  værelset, for 
ikke at ende med en titel som frivillig blot-
ter overfor Nybroga rds børnehavebørn.  
 
En Konditor på lige gangen 
Det er nogle gange mangfoldighed der brin-
ger de unikke muligheder med sig. PR’s 
mangfoldighed hedder i høj grad Emma. 
Emma uddanner sig til bager og konditor. 
Dette indebærer daglig mulighed for friskt 
lyst og mørkt brød samt kager i køleskabet 
ca. 2 gange om ugen!  
 
NybroTidendes udsendte spurgte til en gen-
nemsnitlig højere BMI pa  PR, men de to 
nyeste melder pas. De nyder blot PR’s gode 
stemning og udsendte fra NybroTidende ma  
indse, at der findes mennesker der faktisk 
kan administrere sa dan et lækkert kagetil-
bud pa  behersket vis. Tillykke PR! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så social at de flytter 
PR-lige er kendt for at være et socialt køk-
ken, ma ske lidt for socialt? Det kan nemlig 
være a rsagen til, at netop alle de a bne, soci-
ale og engagerede profiler har fundet kære-
ster og derfor forladt PR til fordel for en 
lejlighed?   
 
 

Uliges kageklokke 
Da NybroTidende kom forbi PR ulige var 
der helt dødt, Men de har en kageklokke!  
En klokke pa  gangen man ringer pa , hvis 
man har bagt kage og sa  er rygtet at folk 
kommer ud?  
 
NybroTidende testende 
rygtet… godt tre minut-
ter efter sad fire meget 
muntre, unge mænd og 
fortalte røverhistorier, 
og røverhistorier var 
der nok af!  
 
 
 
Intet som andre steder 
Alt om køkkentraditioner, gode køkkenreg-
ler, gode tips til socialt samvær, alt det som 
vi normalt ville spørge om, faldt fuldstæn-
dig til jorden. PR starter med at snakke om 
PRornokalender, et udstoppet egeren, vin-
terbadning, svedhytter og sloganet pa  PR-
ulige: 

Klammere, Vildere!  
 
ØL Konto til røgmaskiner  
PR-ulige er nok det køkken der har den øl-
konto med højst beløb. Den indeholder 
langt flere penge end køkkenkassen og pen-
gene er bl.a. blevet brugt pa  røgmaskine og 
lazerlys. De nye planer er en sæbeboble 
maskine, mens snemaskinen stadig arbej-
der pa  at fa  et flertal.  
 
Når Fernet Branca er indenbords 
Der er et trebenet bord og der forlyder at 
ting har det med at ga  i stykker efter fest. 
PR har derfor indført en regel, at man ved 
TDC IKKE længere ma  tage yderdørene af. 
Det blev a benbart for stort et problem at fa  
sat dørene pa  igen med et godt resultat.  
 
Na r Fernet er indenbords i det PR definerer 
som en tilpas mængde, tager de på det klas-
siske tyve togt gennem kollegiet. Dette for-
klarer at køkkenet flyder med store 
”ubrugelige” rekvisitter. En ting ga r igen, 
dyr. Et udstoppet egern, en ugle, hest ect. 
ect. er bl.a.  i samlingen. Sa  alle køkkener 
derude, la s jeres døre, hvis PR har fest!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRonokalender 
Men alle disse stja lne rekvisitter bliver fak-
tisk brugt til noget fornuftigt. PR har desig-
net og fa et trygt deres egen PRornokalen-
der, hvor rekvisitter i høj grad er blevet 
brugt til at dække klokkeværket, som den 
eneste kropsdel før total nøgenhed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billederne er ægte! real deal! Det er kun 
baggrund der er redigeret ind!  
OMG!  -  Der er fandeme dedikeret PR!   
 
Runesten & svedhytter  
Lars Kaj havde et ugentlig projekt pa  PR for 
en tid fordi der la  en stor sten midt pa  gan-
gen. PR havde fa et en ny beboer, en sten 
med navnet Rune.  
PR havde deres egen runesten!  
Og Runesten og nye beboere kan man ikke 
bare flytte pa .  
 
Na r man bor sa  tæt pa  Bagsværd sø, er det 
a benbart svært at ikke udnytte det. PR lag-
de sten pa  et ba l i de godt 10 timer det ta-
ger, for at de er gennemvarme og glødende, 
bar to borde til søen og lavede en svedhytte.   
 
PR virker helt klart som nogle festaber som 
elsker at finde pa  absurd sjove projekter, 
med eller uden alkohol og faktisk fører dem 
ud i livet.  
 
Faktisk inviterer PR til grill fest!  

 
 

PR-odd Summer 
party 2.0: Party 

Harder  
 

10. Juni  
17:00 - ... 

 
 

Sommerfesten startes med en stor fælles-
grill, hvor man kan grille medbragt mad. 
Der vil være en stor pool, slush ice maskine 
og salg af alkohol.   
 
Tak til PR!  
Og ja ja ja PR……  
Jeg skylder kage!  
    Emma S-22  
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Side 12 

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 

Nyt menukort, nyt logo, nye skilte, ny 

indretning og et nyt ambitiøst mål;  

”Vi vil være Lyngbys billigste og bedste 

Pizzaria”  

Alt det nye 

Der er nu en facebookside Nybroga rd Piz-

zaria, som du kan like og dermed holde dig 

opdateret pa  tilbud og evt. konkurrencer. 

Den første konkurrence handlede om at 

dele den nye side og lodtrækningsvinde-

ren blev en pige fra kollegiet, der vandt et 

kg. slik.  

Der er ny indretning. En skillevæg deler 

nu butik og pizzaria og gør det muligt at 

sidde i en hyggelig atmosfære og spise sin 

mad i det nye Pizzeria- Kebab og Burger 

House. 

Der er ikke kun pizza pa  menukortet. 

Først og fremmest er de tidligere deep-

pan pizza byttet ud med italiensk pizza og 

burgers og kebabrulle er tilføjet menu-

kortet. Fiskefileter er taget af, men sand-

wich er pa . Sandwich er et forsøg pa  at 

lave et sundere alternativ, som de har 

oplevet var efterspurgt.  

Der er nu udbringning! Bare du bestil-

ler for over 100kr. kommer din bestilling 

til døren.  

Alt det gamle 

Trods en markant forandring til butikken 

er der andet en blot adressen der forbli-

ver som før.  

Det gode koncept med bland-selv-slik 

fortsætter. Butik-delen med de mest basa-

le varer fortsætter. Butikkens hyggelige 

stemning samt Ahmeds  venlige stil fort-

sætter.  Der er, som altid, samme a benhed 

ift. at høre hvad vi som kunder ønsker.  

 

Søn og Far driver nu butikken 

Ahmed har drevet butikken i 17 a r, alt 

imens hans søn har set med pa  sidelinjen, 

gennem hele sin barndom. Det er slut nu.  

Mahmood er i høj grad kræfterne bag alle 

de nye tiltag og markedsføring.  

”Jeg kunne gå ud og finde et arbejde, men 

jeg kunne også arbejde for min far”, forkla-

rer Mahmood. Fremover skal du ikke for-

vente kun at møde Ahmed bag disken, 

men i høj grad far og søn, der vil servere 

lækker mad af høj kvalitet med god ser-

vice.  

NYBROGÅRD PIZZARIA 

 

 

 

 

 

 

How far can you go? 

 A. Primtal 

2      3         5         7        11  _____, ______, ______, _______, 

______, ______, ______, ______, ______, ______, _______. 

 

B. Digits of Pi  

3,_______________________________________________ 

 

C. Tree letters in the coded alphabet is missing, which? 

B, D, E, H, K, L, M, P, R, T, Æ _____, _____, ______ 

 

Answers: Page 8 

 

 

Solopgang: 05:25, Solnedgang 20:49 

2. maj: Swing Dance i Studenterhuset, 19:30-23:00. Gratis 
swing undervisning hver søndag.  

3. maj: Beboerrådsmøde kl. 19.00 

5. maj: Danmarks Befrielse 

6. maj: Kano– og kajakintro kl. 14.00 

7 maj: Lyngby Loppetorv. Kastanievej 1. kl. 09-14:00  

12. maj: St. Bededag 

12. maj: Friday Night Skate CPH #2  

14. maj: Mors Dag 

25. maj: Kristi Himmelfartsdag 

27. maj: Pyjamas Party i KælderCaféen 

31. maj - 4. juni: DISTORTION · Copenhagen  

Solopgang 04:34, Solnedgang 21:41 


