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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  

NybroTidende er tilbage efter sommerpausen i juli og au-

gust, og dette første nummer i det kommende efterår er 

skrevet af NybroTidendes tre nye redaktører, som du kan 

læse mere om inde i bladet. Vi er Agnes fra O4, Clara fra  

K-55 og Frederik fra H2. 

 

Vi har dog valgt at fortsætte designet, som I kender, men vi 

vil i de kommende numre af NybroTidende skrive nogle nye 

artikelserier, som vi håber I vil finde interessante. 

Det er en stor fornøjelse for os at skrive vores første num-

mer sammen til jer :-) 

 

 

 

Tjek på din by s. 9 

Madvognsmysteriet, s.  11 

 

 

A) Cykeloprydning 2017 (V) - v. Bestyrelsen 

Beboerrepræsentanterne i Bestyrelsen øn-

sker som i de foregående år at arrangere og 

gennemføre en 

cykeloprydning på Kollegiet. Det ønskes at 

gennemføre denne i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober, og da der skal 

varsles tre måneder før skal det igangsættes 

nu. 

B) Forplejning ved cykeloprydning 2017 (V) 

- v. Bestyrelsen 

Cykeloprydningen i slutningen af september 

eller starten af oktober arrangeres af bebo-

errepræsentanterne i bestyrelsen og afhol-

des med hjælp fra frivillige kollegianere som 

møder op og hjælper til på dagen. Som tak 

dækker beboerrådet forplejning til de frem-

mødte. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 4. september 

2017 

 

 

 

 

 

Sommerfesten s. 5 

NybroTidende har fået nye redaktører! 
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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 Brættet Motionsrum 

AB-ulige:       Benjamin, B51  Jonas, R52 Ole, L14  

             (sup) Andreas, A35 Revisorer    

AB-lige:        Rasmus, A38  Cykelværksted Filmklub 

    Kristoffer, L10 Lukas, J32 

CD-ulige:        NybroTidende     

  Clara Schou, K55 Nybro Kagefestival FC Nybro 

CD-lige:        Adrian, C24 Agnes Jensen, O4 Er det dig? Anders, J31 

                       Patrick Aagaard, M63    

EF-ulige:       Frederik Holgersen, H2 Musikrum FC Nybro Chicks 

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

EF-lige:             

  Sekretariatsgruppen/fremleje   

GH-ulige:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00   

  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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NybroTidende har fået tre nye redaktører: 

Agnes, Clara og Frederik. Da dette nummer 

af NybroTidende er vores første nummer, 

vil vi her på siden benytte lejligheden til at 

fortælle lidt om, hvem vi er. 

Agnes 

Jeg er en af de nye redaktører her på Nybro-

Tidende, mit navn er Agnes og jeg har boet 

her på kollegiet siden december sidste år. 

Jeg boede ovre i A/B ulige indtil for et par 

dage siden, da jeg er flyttet over i en af O-

lejlighederne. Jeg er næsten lige fyldt 23 og 

jeg studerer Engelsk på Københavns Univer-

sitet. Derudover er jeg også bartender i Kæl-

dercaféen her på kollegiet, som jeg håber 

de fleste kender til. Jeg kan dog ikke rigtig 

lide øl hvilket man ser som lidt af en skænd-

sel, især når man er bartender. 

Jeg har boet tæt på Lyngby næsten hele mit 

liv, så man kan vel godt sige at jeg kender 

området til en vis grad. Personligt er jeg 

meget glad for at kunne bidrage til Kollegi-

ets tidende, da det er et studierelevant job, 

når man går på humaniora. Og jeg tror ikke 

at jeg er den eneste som kan se en bonus i 

at have mit hjem som arbejdsplads.  

Jeg har en vis passion for bøger og mange 

vil nok sige at jeg måske har for mange af 

dem og jeg vil til dels give dem ret, da folk 

siger jeg har et mindre bibliotek. Jeg er helt 

vild med egern og ville ønske man kunne 

have dem som kæledyr. Jeg hader rosen-

kål… jeg har ikke meget andet at tilføje, end 

at jeg håber at vi kan følge i de forrige re-

daktørers fodspor på en fyldestgørende 

måde. 

Clara 

Jeg er 20 år og er lige begyndt på mit første 

sabbatår efter gymnasiet (STX i Lyngby). Jeg 

bruger mit friår på at læse fransk som sup-

pleringsfag, arbejde som frivillig i Røde Kors 

samt undervise folkeskoleelever i sprogfag 

gennem MentorDanmark (og selvfølgelig 

skrive artikler til NybroTidende). Derudover 

elsker jeg at træne og befinder mig 2-3 gan-

ge om ugen i Fitness World.  

Frederik 

Jeg er 23 og bor i H2 på kollegiet sammen 

med min kæreste Rikke. Jeg har boet på 

kollegiet siden september 2014, hvor jeg 

tidligere boede i H49. Til daglig læser jeg til 

diplomingeniør inden for trafik og transport 

på DTU i Lyngby. Derudover er jeg studen-

termedhjælper i den rådgivende ingeniør-

virksomhed NIRAS i Allerød og er næsten 

lige startet som bartender i Kældercaféen. 

I fritiden er jeg glad for at motionere i områ-

det omkring kollegiet og kan godt lige at 

løbe ture rundt om Lyngby Sø og Bagsværd 

Sø. Ellers er jeg interesseret i jernbaner og 

øvrig infrastruktur. Jeg er også glad for at 

skrive og ser derfor meget frem til jobbet 

som redaktør på NybroTidende. 

 

Nye redaktører på NybroTidende 
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Klubber på kollegiet 

Køb tøj med god samvittighed!  

 

Mange antager, at Røde Kors-butikken kun henvender sig til ældre, men dens målgruppe er i 

høj grad alle aldersgrupper med forskellig smag i stil.  

Sortimentet i butikken er meget varieret; der sælges alt fra gallakjoler til sportstøj til begge 

køn, kasketter, sko, ubrugte nylonstrømper og mærkevarer såsom Lacoste, Abercrombie & 

Fitch, Adidas, Polo og mange flere.  

Priserne er utroligt SU-venlige, og ligger helt nede fra 35 kr. op til 200 kr. pr. tøjstykke. 

Hvis man går op i miljøet er second-hand-princippet et godt udgangspunkt at tage til sig i sin 

hverdag. Desuden er alle medarbejdere frivillige og al indkomst går til gode formål. 

    Røde Kors-butikken finder du på Lyngby Hovedgade 46, 2800 Kongens Lyngby. 

    Hvis du vil donere tøj, kan dette gøres i kollegiets tøjcontainer, som står ved indgangen til  

    vaskeriet. 

 

 
 

  

Måske har du som nytilflyttet tænkt over 

hvilke aktiviteter, der egentlig foregår her 

på kollegiet. Og vi kan kun fortælle dig, at 

der er mange forskellige klubber og for-

eninger her på Nybrogård! 

En af de store foreninger er kollegiets 

Kano– og Kajaklaug, som der vil blive for-

talt mere om i denne klumme. 

Først og fremmest: Det er helt gratis at 

låne laugets kanoer og kajakker. Dog kræ-

ver det en indmeldelse, som sker ved hen-

vendelse til varmemester Lars Kaj i konto-

rets åbningstid (se side 2) - husk udfyldt 

erklæring, som kan downloades fra kollegi-

ets hjemmeside. Man bliver oprettet elek-

tronisk vha. sit vaskekort, og du er nu en 

del af foreningen, hvor mere end 20% af 

kollegiets beboere er medlem. 

For at låne kajakkerne skal man efter op-

retning af medlemskab kontakte forman-

den for lauget og få en obligatorisk intro-

duktion til kajakudstyret. Reglerne kan 

læses på kollegiets hjemmeside. 

For at reservere kanoer og kajakker be-

nyttes booking-systemet på kollegiets 

hjemmeside. Dette tilgås ved at logge ind 

med sit beboer-login (dette login er det 

samme, som man bruger for at logge på K-

net). 

Ønsker man at ro hav– eller turkajak  eller 

lære teknikken bag det kan det stærkt an-

befales at tage et såkaldt EPP2-kursus 

(også kaldet IPP2),  som kano– og kajakbu-

tikken her på Nybrovej 370 sælger. 

På kurset læres de vigtigste teknikker bag 

kajakroning. Kurset varer som regel en 

weekend med fuldt program lørdag og 

søndag. Selv tog jeg kurset i havkajak sid-

ste år i første weekend i oktober, og det 

var en stor succes! Man bliver langt mere 

erfaren med kajakken, idet fartøjet kan 

være meget livligt, første gang man prøver 

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Frederik, H2 
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Side 5 

Fest og arrangementer (Louise) 

Barlivets op– og nedture 
For andet år i træk bød KælderCaféen ny-
brokollegianerne og deres venner velkom-
men til den årlige to-dags sommerfest fre-
dag og lørdag henholdsvis 11. og 12. au-
gust.  

Som bekendt har vi i år haft en ufattelig 
uheldig sommer angående vejret. Dette har 
betydet, at de fleste beboere har foretruk-
ket at holde sig indendørs det meste af ti-
den. Alligevel deltog samtlige beboere i øl-
croquet, volleyball og en omgang hygge-
snak bag NO-bygningerne fredag eftermid-
dag og tidlig aften. Omkring kl. 22 trak fe-
sten ned i KælderCaféen under JK-
køkkenerne, hvor mange flere deltog, og 
stemningen steg markant, da gråvejr blev 
skiftet ud med discolys. 

Druk, dans og dankortproblemer 
Både fredag og lørdag aften herskede der 
vild feststemning i alle afkroge af KælderCa-
féens lokaler. Alt fra kollegiets beboere, 
naboerne fra P.O.P.-kollegiet og venner 
andre steder fra hyggede sig sammen. 

”Jeg har været til et par forskellige temafe-
ster på kollegiet, men af dem alle sammen 
har denne været den bedste. Her er virkelig 
en fed stemning, og KælderCaféen er bedre 
end så mange andre kollegiebarer! Jeg er 
glad for at have nogle gode venner på kolle-
giet, og jeg elsker hvordan man virkelig kan 
mærke det stærke fællesskab! ” fortalte 
Rebecca, (som selv bor på Grønjordskollegi-
et), inden hun skyndte sig ud på det over-
fyldte dansegulv til Spice Girls’ ’Wannabe’. 

Imens blev bartendernes klip flittigt brugt, 
og gæsterne stod parate med MobilePay og 
dankort. Problemerne opstod dog allerede 
fredag, da dankortterminalens batteri på 
mystisk vis ’døde’, og gæsterne dermed kun 
havde mulighed for at betale via MobilePay 
eller med kontanter. Lørdag aften hændte 
en endnu større katastrofe, da MobilePay-
appen valgte at gå ned, således at den ene-
ste måde at købe alkohol på var ved hjælp 
af kontanter. Heldigvis havde overraskende 
mange gæster cash på sig, og i lidt over en 
time gik omsætningen i retro-mode uden 
nogen former for digital betaling.  

Efter der i løbet af sommerferien er sket 
uheld efter uheld for KælderCaféen med 
oversvømmelser og indbrud, har økonomi-
en så at sige ikke været helt i top. Dog fik 
baren sig et skub i den rigtige retning, da 
antallet af bargæster kunne måle sig med 
kælderens Nytårsfest. Med en masse kun-
der røg indtægten i vejret, mens folk hygge-
de sig med bordfodbold- og beer pong-
turnering samt en masse alkohol. Lørdag 
blev bartenderne overtalt til at holde åbent 
en ekstra time, og både fredag og lørdag 
måtte gæsterne tvinges ud af baren og lok-
kes med at feste videre på ét af AB-
køkkenerne, da de ikke kunne få nok. Fe-
sten døde dog lidt ud, da folk manglede 
alkohol og ikke havde mulighed for at med-
bringe proviant fra baren. 
 
Festlige forbedringer/festforbedringer 
Barens omsætning er nonprofit; KælderCa-
féens overskud går udelukkende til barens 
frivillige bartendere, vedligeholdelse og 
forbedring af inventar samt tilbud til barens 
gæster. Derfor er det for alle besøgendes 
skyld, at økonomien går så godt som muligt. 

Koordineringen mellem bartenderne kunne 

godt være en del bedre. I løbet af de to 
aftener brændte flere bartendere sammen, 
og der måtte sættes afløsere ind både fre-
dag og lørdag, så et par af bartenderne kun-
ne få et par minutters pauser efter 5-6 ti-
mers presset arbejde. 
”Det er vigtigt at have et godt sammenhold, 
når man er en lille gruppe på 3 stykker, der 
skal holde en bar kørende hver fredag - 
samt adskillige lørdage hvert år. Derfor hol-
der vi aktivfester et par gange om året, som 
skal ryste os sammen, så vi kan blive bedre 
til at koordinere vores vagter og hjælpe 
hinanden, ” udtaler Kasper fra PR-lige, som 
holder styr på en stor del af barens projek-
ter. 

Baren kunne dog godt bruge nogle flere 
frivillige bartendere. ”Jeg er virkelig glad for 
at jeg meldte mig som bartender kort tid 
efter jeg flyttede ind, ” fortæller Bertil fra EF
-ulige, som efter knap et år som aktiv i ba-
ren er under oplæring som overbartender. 
”Man får virkelig et udvidet netværk og 
nogle sjove oplevelser! ” Udover oplevelser-
ne får man 10 klip pr. vagt til at købe alle 
typer drinks for, som man kan anvende når 
end man har lyst til både sig selv og sine 
venner. Det er altså dét der svarer til ca. 
400 kr. pr. vagt hvis man vælger de dyre 
drikkevarer. * 

På trods af lørdagens tømmermænd og 
mangel på deltagere, var Sommerfesten alt 
i alt en succes både socialt og økonomisk 
set. Placeringen om dagen ned mod søen 
var den samme som sidste år, men det er 
blevet foreslået fremover at rykke festen 
mere centralt ud i midten foran JK-
køkkenerne og dermed tættere på Kælder-
Caféen. Især efter en hændelse hvor én af 
bartenderne havde svært ved at finde ud til 
pladsen, er det blevet diskuteret om hvor-
vidt stedet er optimalt. Derudover kan man 
blot håbe på noget bedre vejr til næste års 
festival. 

 

Kældercaféens Sommerfest 

Clara, K55 
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Fremmødte: Frederik (N-29), Caroline (T-

65), Frederik (S-40), John, Rasmus (A-38), 

Tanja (B-42) , Adrian (C-24), Kasper (R-66), 

Clara (K-55) 

 

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

dansk 

 

1) Antal stemmeberettigede: 5, Beboerrå-

det  

 

2) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde  

Godkendt  

 

3) Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

4) Økonomi  

Kasser ikke fremmødt.  

 

5) Øvrige meddelelser  

 

6) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste  

 

7) Indkommende punkter  

A) Cykeloprydning 2017 (V) - v. Bestyrel-

sen 

Beboerrepræsentanterne i Bestyrelsen 

ønsker som i de foregående år at arrangere 

og gennemføre en 

cykeloprydning på Kollegiet. Vi vil gerne 

gennemføre denne i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober, og da der skal 

varsles tre måneder før skal det igang-

sættes nu. Dette er ikke som sådan en  

bestyrelsesopgave (men der er dog traditi-

on for at beboerrepræsentanterne i besty-

relsen står for det), vi ønsker derfor i lighed 

med sidste år en lønramme stillet til rådig-

hed på 2 x 15 timer til planlægning, varsling 

og afholdelse af cykeloprydningen (dette 

inkluderer bla. postkasseuddeling af strips 

og varslingsbreve, produktion og ophæng 

af plakater, kommunikation med beboerne 

og politiet samt gennemførslen af selve 

oprydningen). 

Der gøres opmærksom på at såfremt, der 

skulle være andre der ønsker at byde ind 

på opgaven med at arrangere cykelopryd-

ningen, bør disse møde op på beboerråds-

mødet 8. juni, hvor beboerrådet vil tage 

stilling, hvorvidt der skal gennemføres en 

cykeloprydning og hvem der skal stå for 

denne. 

Ændring af punkt til 2 x 10 timer: 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Selve punktet: 

For: 4 

Imod: 0 

Blank: 1 

B) Forplejning ved cykeloprydning 2017 

(V) - v. Bestyrelsen 

Cykeloprydningen i slutningen af septem-

ber eller starten af oktober arrangeres af 

beboerrepræsentanterne i bestyrelsen og 

afholdes med hjælp fra frivillige kollegiane-

re som møder op og hjælper til på dagen. 

Som tak for hjælpen plejer beboerrådet 

efter arbejdet at dække forplejning i form 

af pizza og sodavand til de fremmødte. 

Beløbet der søges afhænger således af an-

tallet af fremmødte, men estimeres til at 

være i omegnen af 1200 kr. 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

  

8) Indmeldelse og udmeldelse af nye med-

lemmer.  

 

9) Evt.  

A) Frederik efterspørger input for at øge 

engagementet i beboerrådet. 

Det foreslås at repræsentation i beboerrå-

det er en forudsætning for at få udbetalt 

køkkenkassekontingentet. Det øvrige bebo-

erråd er skeptiske overfor dette tiltag, da 

NYKs Kollegianerforening ikke har ret til at 

råde over de enkelte ganges penge, desu-

den bør engagementet i beboerrådet bero 

på frivillig deltagelse. 

Caroline foreslår at de nuværende beboer-

rådsmedlemmer går en runde på kollegiets 

køkkener, for at orientere de gange der 

ikke er repræsenteret. Dette vil formentlig 

blive afholdt i begyndelse af efterårsseme-

steret 2017. 

B) Grundet mangel på indkomne punkter 

aftales det, at beboerrådsformanden har 

mulighed for at aflyse møder såfremt det 

vurderes at der ikke er nok punkter, dog 

skal der afholdes beboerrådsmøde mindst 

hver anden måned. 

C) Kasper nævner, at der ikke er nogen der 

varetager udleje af fadsølsanlægget og at 

det ikke umiddelbart er kendt hvor 

Referat af beboerrådsmøde 
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Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden - Beboerrådsmøde – 4. septem-

ber 2017: 

1) Fremmødte:  

2) Valg af ordstyrer og sprog:  

3) Antal stemmeberettigede: 

4) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde: 

5) Godkendelse af dagsorden 

6) Økonomi: 

7) Øvrige meddelelser: 

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden 

 før det næste: 

 9) Indkommende punkter 

 

A) Formalisering af kollegiets faceboogrup-

pe v. Rasmus Lau 

Gruppen er vokset sig stor. De nuværende 

admins er en blandet landhandel, ca. halv-

delen fra netgruppen. 

Der er ikke sket en afstemning af regler for 

f.eks. optag af nye medlemmer, køb/salg, 

reklame. Nogle anmodninger om medlem-

skab afvises uden videre, mens andre god-

kendes. Der er også meget køb/salg af ting, 

som ikke er relevante for særligt mange 

(tøj, kunst). 

Vi vil gerne diskutere nogle helt basic, sim-

ple regler og stemme om dem på mødet. 

Endvidere stiller vi forslag om, at netgrup-

pen fremover alene er admins på facebook-

gruppen for at sikre konsistens og en mulig-

hed for NYK for at holde styr på den. 

B) Dør til Filmklubben v. Lukas Abraham-

sen Larsen (J-32) 

Døren ned til Filmklubben er blevet skiftet 

ud med samme system, som vaskebrikker-

ne kører over. Problemet er, at systemet 

ikke kan klare flere døre, hvilket betyder, at 

der er to muligheder: Enten køber vi sepa-

rate vaskebrikker til Filmklubben, som vil 

koste 100 kr.- pr. brik -- eller at opgradere 

vores nuværende system, hvilket de vil gøre 

gratis. Sidstnævnte vil koste 1.935,00 kr.- 

pr. år, men resultere i, at vi kan bruge vores 

nuværende brikker. Derudover vil der blive 

tilknyttet en kode til hver enkelt vaskebrik. 

Jeg søger derfor penge til at opgradere sy-

stemet, så vi kan beholde nuværende va-

skebrikker i stedet for at investere i sepera-

te.  

Ydermere kan jeg ikke selv møde til næste 

møde, og vil derfor sende den tidligere film-

klubformand i mit sted. 

C) Ny nøglemand v. Rasmus Simling Kri-

stensen (A-38)  

Siden Henrik fraflyttede kollegiet, har der 

manglet en nøglemand til nøgleservice når 

nogen låser sig ude. Jeg vil gerne varetage 

denne post fremadrettet.  

Der gøres opmærksom på at alle på kollegi-

et kan søge jobbet ved at møde op på mø-

det den 4. september. 

 

D) Indkøb til KælderCaféen efter vandska-

de og indbrud. v. Kasper Hansen (R-66)

Kældercaféen har i den seneste tid været 

udsat for uheld.  

1. Oversvømmelse i kælderen 

2. Indbrud i Kælderen. 

Derfor har vi i kældercaféens bestyrelse 

valg at søge penge da dette er et større 

beløb som vi ikke kan betale med det sam-

me. 

 

1. Vi ønsker at købe en affugter (fil 1) den er 

ikke stor nok til at tage hele baren, men den 

vil kunne klare det rum hvor vi ofte bekæm-

per vandet i. 

Prisen er på 2200 kr. for den vi har udset os. 

 

2. Angående indbruddet. her har vi fået 

stjålet vores pengeskab, med en en indven-

dig værdi på omkring 10.000 kr. inkl. Ipad 

(til brug af Mobile Pay) flere værdi papirer 

fra vores leverandør aftaler og andre typer 

af vigtige papirer. desuden blev omsætnin-

gen for de sidste uger også stjålet samtidigt. 

også vores nøgle bundt som bruges inde i 

baren under åbninger, blev også stjålet. 

dette betød at vi måtte udskifte alle låse og 

nøgler i hele baren og lageret. 

Derfor vil vi gerne ønske om penge til beta-

ling af udskiftning af låse og nye nøgler vær-

di: 6000,- 

nyt gitter værdi: ukendt venter på tilbud 

(max forventet 1000 kr) 

nyt pengeskab (se fil 2) værdi 1999,- 

E) Oprettelse af hundeklub. v. Lærke Krøjer 

Larsen (H-56) og Cecillie Christiansen (G-

07) 

Vi kunne godt tænke os at genoprette en 

hundeklub på kollegiet, få den annonceret 

på hjemmesiden, og mulighed for at lave 

sociale arrangementer for alle hundeinte-

ressede på kollegiet (med eller uden hunde) 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

11) Evt. 

12) Ny mødedato 

Tirsdag den 3. oktober 2017 

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

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted.  

anlægget befinder sig. Kasper er interesse-

ret i at overtage ansvaret for udlejning af 

fadølsanlægget. Det aftales at Kasper for-

søger at lokalisere anlægget og derefter 

slås stillingen om som vanligt. 

D) Beboerrådet orienteres om at der for 

tiden kun er to nøglebærere, der vil blive 

søgt en tredje efter sommerferien.  

E) Clara er interesseret i posten som Sekre-

tær og det aftales at hun påbegynder en 

prøveperiode 

efter sommerferien. 

10) Ny mødedato 

Mandag den 4. september kl. 19:00 i GH-

kælderen. 

http://www.nybro.dk
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Ny beboer? Eller brug for nye tips? 

Når man skal til at flytte, ligemeget om 

det er første gang, tredje eller 5. gang, er 

der mange ting at holde styr på. Økonomi-

en skal køre rundt, maden skal som regel 

selv laves, alt omkring husleje skal køre 

rundt samtidig med at man skal være stu-

dieaktiv. Som vi alle har hørt masser af 

gange, så er det at være studerende mega 

fedt, men også mega hårdt meget af tiden. 

 

Økonomi er nok noget vigtigste at have styr 

på nar man studerer, men det er nok noget 

af det vigtigste at have styr på gennem hele 

sit liv. Når man bor på et billigt kollegie som 

Nybrogård kan det lade sig gøre at få det 

hele til at køre rundt på udeboende SU. Dog 

skal man nogle gange holde tungen lige I 

munden med alle de små afgifter som ho-

ber sig op, sådan så man ikke ender ud I at 

have brug alle de penge man havde til rå-

dighed inden måneden er ovre. 

 

Det er så her vi kunne udarbejde et budget. 

Før at du bliver helt skræmt væk, af bare 

tanken om at skulle lave et skema over din 

økonomi og løber skrigende væk, så lad mig 

lige hurtigt forklare. Man behøver ikke bru-

ge timer på at udarbejde et strikt eller super 

detaljeret skema I excel (dog er der ingen, 

der stopper dig, hvis det er noget, du gerne 

vil - kudos til dig), men jeg mener bare, at 

det er en god ide at have en eller anden 

form for ide om, hvor ens penge går hen, 

når de forsvinder ud af pengepungen. 

 

Nogle tips til hvordan man kan realisere 

sådan nogle budget mål uden at skulle døje 

med udregninger, er f.eks. At afsætte et fast 

beløb til hvad du skal bruge på at købe ind 

fra supermarkedet. Eller gå nogle gange ind 

og tjek hvordan det står til med din konto 

selvom at du måske ikke umiddelbart skal 

andet end lige at tjekke hvor mange penge, 

at det nu igen var at du havde at spendere 

for resten af måneden. 

 

Hvis man som mig selv har et studiejob 

(studierelevant eller ej), går det lidt nem-

mere at få det hele til at køre rundt, men 

bare fordi man har lidt flere penge mellem 

ens fingre betyder det ikke at man kan lade 

være med at tænke over hvordan man bru-

ger sine penge. Dog kan det dog stadig 

stærkt anbefales at man prøver at søge 

efter et studiejob, så det både giver lidt 

ekstra guf oven I hverdagen, men at det 

også kan bruges til at skrive på CV’et senere 

hen. Alt erfaring er mere relevant når det 

kommer til jobsøgning end dine karakterer, 

hvor surt det så end lyder. 

 

Studiekontrol kan man ikke rigtig slippe 

udenom når man bor på dette kollegie, det 

er omkring august/september at admini-

strationen sender en anmodning. Hvis du 

lige er flyttet ind, skal du ikke tænke så me-

get på det indtil at du har boet her ca. Et år, 

fordi at du I din bekræftelse om at accepte-

re et værelse på kollegiet skulle indeholde 

et bevis på din studieaktivitet. Inde på Ny-

brogårds facebookside, har sekretariatet 

puttet nogle retningslinjer til hvordan sådan 

en studiekontrol skal se ud, hvis du skulle 

være I tvivl om nogle af detaljerne. Ny-

brogårds facebook side er en rigtig god at 

tjekke regelmæssigt for information, gode 

tips eller hvis folk sælger enten møbler eller 

tøj billigt. 

En anden god ting at have styr på når man 

bor på dette kollegie er åbningstiderne for 

de forskellige faciliteter vi har. Varmeme-

sterens, sekretariatets og netgruppens åb-

ningstider er nok nogle af de vigtigere. Og 

information om det kan finde inde på kolle-

giets hjemmeside Nybro.dk. 

Som nævnt er Nybrogårds facebookside en 

god side at huske, men der er også andre 

gode sider at huske, som f.eks. Face-

book.com/BedreStudieliv, som tilbyder råd 

om madindkøb, billige opskrifter, reminders 

om alle de ting man skal huske at gøre når 

man flytter, såsom at skrifte adresse inde på 

Borger.dk, hvordan man sparer op til ferie 

på SU, fede ting der sker for unge I køben-

havn og masser af andre gode tips og tricks. 

 

Dog skal denne smøre af en artikel dog ikke 

fortolkes som en løftet pegefinger, men 

mere en måde at få folk til at tænke over de 

valg de tager ifht. Deres økonomi. Nå! Nu 

jeg vil ikke stå som en irriterende forælder 

længere med den bedrevidende tone vi vist 

alle kender. Min månedlige kvote for det er 

helt brug op, så håber at I får en god sep-

tember med studierne og festerne!  

 

 

 

 

 

    

 

    

 

   

   Agnes, O4 

http://Nybro.dk
http://Facebook.com/BedreStudieliv
http://Facebook.com/BedreStudieliv
http://Borger.dk
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Tjek på din by: Frederiksdal 

Dette er første kapitel i en ny serie om kend-

te steder i Lyngby-området, så både nye 

tilflyttere på kollegiet og kollegiets garvede 

beboere kan lære om den by, 2800 Kongens 

Lyngby, som vi alle hører hjemme i. Første 

kapitel handler om Frederiksdal, som ligger 

meget tæt på kollegiet. 

Tag ud på Nybrovej og cykl til højre i 2,5 km. 

Du kommer herved til en hyggelig gammel 

træbro over Mølleåen, hvor der står to gamle 

huse står på hver side af broen. Du er kom-

met til Frederiksdal. Men hvem er denne 

Frederik, der har lagt navn til stedet, og hvad 

kan man opleve der? 

For at starte fortællingen om navnet 

”Frederiksdal” er det egentlig en god idé at 

starte med navnet ”Kongens Lyngby”. For 

normalt omtaler man blot byen som Lyngby, 

men hvem er så denne konge? 

Navnet Kongens Lyngby henviser til, at Lyng-

bys jord indtil Reformationen tilhørte den 

danske konge, og derfor tilhørte Lyngby den 

danske konge. Der har derfor været en del 

konger i Lyngby-området. Eksempelvis har 

Sorgenfri Slot på Kongevejen nord for Lyngby 

Centrum været sommerhus for Christian den 

10. 

På et tidspunkt i 1600-tallet var en anden 

dansk konge forbi Lyngby. Det var Frederik 

den 3. , og særligt ét af de steder han nød var 

den dal, som han opkaldte efter sig: Frede-

riksdal. Dermed er det altså en dansk konge, 

som har lagt navn til stedet.  

Frederik den 3. købte jorden i 1668 og havde 

planer om et stort lyststed på stedet. Men 

han døde to år  efter i 1670, og hans søn, 

Christian den 5. opgav planerne. I stedet 

overgav han jorden til sin gemalinde, om 

skulle sørge for driften af Frederiksdal Mølle, 

dambrug og skovdriften. Oprindeligt  var 

Frederiksdal Mølle en kobbermølle, som se-

nere blev bygget om til papirmøllen. Derfor 

har Mølleåen og vandkraften fra denne en-

gang været vigtigt for den lokale industri i 

Lyngby-området. 

Senere i 1700-tallet blev papirmøllen ned-

lagt, og man brugte efterfølgende møllen 

som kornmølle. I midten af 1800-tallet blev 

der atter anlagt en papirmølle, som igen blev 

nedlagt, og i slutningen af 1800 tallet blev 

også kornmøllen 

nedlagt. 

I dag findes der 

kun den nuvæ-

rende sluse, Fre-

deriksdal Sluse, 

som går ind un-

der den gamle 

træbro. 

I dag er der dog 

ingen konger i 

området, så der-

for byder Frede-

riksdal på mange 

oplevelser for 

Lyngbys borgere. 

Selve slusen har 

ikke den store funktion i dag. Dog er der mu-

lighed for at bjærge kanoerne og kajakkerne 

nede fra den nedre del af Mølleåen på østsi-

den af træbroen til den øvre del af åen på 

den vestlige side. Man skal derfor ikke  tage 

bådene med op på land, idet der er anlagt en 

rampe under træbroen, hvor bådene kan 

slæbes på. 

Der er ca. 2,5 km fra kollegiet til Frederiksdal, 

hvilket kan klares på 10 min cykling langs 

Nybrovej eller en halv times gang på skovsti-

en langs Mølleåen. Også buslinje 191 mod 

Sorgenfri St. kører lige til døren. 

  

Frederiksdal Kanoudlejning 

Lige umiddelbart øst for træbroen finder man 

Frederiksdal Kanoudlejning.  Dog har vi gen-

nem Nybrogårds Kano– og Kajaklaug mulig-

hed for at låne kollegiets egne kanoer og 

kajakker (hvis man er medlem af lauget). 

Frederiksdal Fribad 

Selvom Nybrogård ikke lige ligger ud til ha-

vet, er der gode muligheder for strand og 

badning i umiddelbar nærhed, nemlig ved 

Frederiksdal Fribad. Kommer du fra kollegiet 

skal du cykle over træbroen og fortsætte 200 

m op af Frederiksdalvej, og herefter tager du 

vejen på venstre hånd, der fører ned til bred-

den af Furesøen. Her er en lille sandstrand og 

en badebro, der indbyder til en strandtur om 

sommeren. Dog skal man være opmærksom 

på, at vandet i Furesøen kan være stilleståen-

de i lang tid, der kan gøre vandet urent. Det 

er derfor en god idé først at bade i vandet, 

hvis det har blæst lidt og vandet derfor har 

været i bevægelse. 

Ved Frederiksdal Fribad findes også en re-

staurant, hvor man kan få ”Churrasco”, som 

er en brasiliansk grillbuffet. 

Alt i alt er det det dejligt sted, hvor man 

nemt kan få mange gode timer til at gå i lø-

bet af sommeren (vel at mærke når det dan-

ske sommervejr giver anledning til det..). 

Traktørstedet Den Gamle Have 

Inden du krydser træbroen, hvis du kommer 

fra kollegiet, kan du ad en trappe gå op til 

Den Gamle Have som er et hyggeligt sted 

med borde og bænke, der giver anledning til 

at nyde eksempelvis en picnic eller lignende. 

Der er også en kiosk på stedet, hvor drikkeva-

rer skal købes, hvis den vel at mærke er 

åben. 

I næste nummer af NybroTidende: 

Bondebyen 

 

      

  

 

 

 

    Frederik, H2 

Billede fra: https://falkeskjul.files.wordpress.com/2013/05/slusens-idyl.jpg 



N Y B R O  T I D E N D E  S E P T E M B E R  2 0 1 7  

Side 10 

 

Madvognsmysteriet 

Smoked and Greens? Hvad skal det bety-

de? Er der en som tørrer sit eget marihua-

na og kører rundt og sælger det ud af siden 

på sin vogn? Er jeg den eneste hvis tanker 

går I den retning når jeg hører de ord? 

Ved A/B parkeringspladsen har man kunnet 

se en grøn vogn stå. Smoked and Greens 

står der på siden af den. I forhold til de ting 

man hører, har der stået meget på kollegi-

ets parkeringspladser gennem tiderne; en 

trailer til et svævefly, en lidt slidt hestetrai-

ler gennem flere år hvor der var en der op-

bevarede sin mountainbike og motorcykel, 

og nu både en lille hvid bil uden nummer-

plader som kunne være fra 50’erne, samt 

denne grønne madvogn. 

Madvognen har stået der I et stykke tid og 

jeg er ikke den eneste som har fået sin nys-

gerrighed I omdrejninger. Så hvem ejer 

denne interessante madvogn? Niels Bols er 

egeren af denne madvogn. Han kører rundt 

diverse steder og sælger, ikke hash, men 

lækker og sund mad. Smoked og Greens 

henviser bogstavligt til hvilken mad de sæl-

ger; røget kød og fisk, sandwich, salater, 

brød, dips, supper og dressinger. Det er 

med rod I det nordiske inpirerede køkkem 

med sit eget særegne præg. En slags nyfor-

tolkning af det traditionelle nordiske og 

street food. 

Niels Bols og en af hans venner som er tøm-

rer byggede selv denne vogn. Han fortæller 

at samtidig med at hans ven 

arbejdede på fuldtid og han 

selv var I gang med at skrive 

speciale byggede de den 

vogn. De byggede den I ven-

nens forældres indkørsel og 

det tog 4 måneder fra da de 

startede I januar, mens det 

var hundekoldt. Det gør man 

hvis ikke bare medmindre 

man virkelig har passion for 

sådan et projekt, ved hvor-

dan man kan realisere det og 

selvfølgelig gerne vil spare 

lidt penge. 

Men hvordan I alle hule hel-

vede kommer man på den 

ide at man vil lave en madvogn? Åbenbart 

fik Niels Bols det fra hans studie, som dog 

ikke har noget med mad at gøre, men det 

forretningsmæssige aspekt af det. Han har 

altid været madinteresseret og har et ønske 

om at åbne sin egen restaurant en dag. En 

så vel god måde at starte på som en hver 

anden, er at lave en der kan køre. Det skiller 

sig da ihvertfald ud. 

Smoked and Greens er en lille test på en 

drøm om at åbne en restaurant ved navn 

Ødegaard og derfor er denne lille grønne 

foodtruck en afspejling af hvilken slags mad 

man vil kunne finde der. Et sted med afslap-

pet stemning og nydelse af mad; som de 

selv siger det en slag hyggelig jagthytte. 

Sommeren er 

madvognesæso-

nen, og hans retter 

er inspireret der-

fra, men det vil 

dog ikke stoppe 

ham fra at begyn-

de at køre om vin-

teren også, hvor 

han har tænkt sig 

at køre hen på 

markeder som 

Teglværket eller 

Papirøen og afprø-

ve spændende supper. 

“Jeg har næsten kun haft positive kunder. 

Det har været dejligt at opleve.” Siger Niels 

Bols til mine indspørgelser omkring hvilke 

oplevelser han har haft med folk som har 

købt hans mad.  

De finder selv på opskrifterne og du kan se 

flere lækre billeder inde på deres facebook-

side: facebook.com/smokedandgreens, 

samt finde ud af hvor du kan finde vognen. 

Ellers kan Smoked and Greens kan som re-

gel findes ude ved Kgs. Nytorv, Nyhavn eller 

fælledparken. Nogle gange kan den også 

spottes andre steder, men hvis man vil væ-

re helt sikker på man finder den er det godt 

at tjekke opdateringerne om lokation inde 

på deres facebookside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Agnes, O4 
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Der er opskrifter med inspiration fra 
Smoked and Greens madvognen og ellers 
lette retter, der også er lette for pengepun-
gen. Her er nogle til en hver smag; barbe-
cuekylling til minde om sommerens vilde 
grillfest, nogle nemme wraps som mellem-
måltid eller let frokost og en god ret hvis 
man har rester af pasta og/eller tomatsup-
pe. 

 

Barbecuesandwich 

Ingredienser: 

Kyllingebryst I skiver 

Brbecuesovs (købt eller hjemmelavet) 

1 dl. Vand 

Brød I skiver 

Icebergsalat  

 

Fremgangsmåde: 

Kombiner barbecuesauce, vand og chili I en 
lille gryde eller pande med høj kant over 
middelhøj varme. Tilsæt kyllingen og skru 
ned indtil at det og lad det simre under om-
røring I ca. 5 min. indtil at det er opvarmet 
helt igennem. 

Varm brød I brødrister til det er let ristet. 
Fjern kyllingen fra varmen og læg brødet på 
en arbejdsflade; put salat, kylling, og evt. 
Agurk og top med brød. Tandstikker kan 
bruges til at sikre sandwichen. 

 

Vegetariske naan brød wraps 

Ingredienser: 

Naan brød, ikke for tykt (ligemeget hvilken 
slags type, hvidløg, butter osv) 

Tomater I skiver 

Rødløg I skiver 

Avokado I skiver (valgfrit) 

Eget valg af salattype 

Opblødte kikærter (fra dåse eller egne) 

Karry (eller Garam Masala) 

Olie til stegning 

Salt og peber 

Hvidløgsdressing 

 

Fremgangsmåde: 

Varm olie på en pande på medium varme. 
Tilsæt kikærter, karrypulver (eller Garam 
Masala), salt og peber. Rist på panden ved 
lav varme I ca. 5-7 minutter. Sæt derefter til 
side og lade køle af I nogle få minutter. 

Varm naanbrødet (på brødrister eller ovn) 
og sammensæt fyldet; salat, tomat, 
(avokado), rødløg, ristede kikærter og dres-
sing. Rul naanbrødet forsigtigt sammen og 
brug sølvpapir eller serviet som støtte. 

TIP! I stedet for naanbrød kan man bruge 
pitabrød. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stegt pasta med oksekød og rest fra 
tomatsuppe: 

Ingredienser: 

50 g. Hakket oksekød 

Rest fra tomatsuppe (eller anden tomat-
sovs) 

Pasta rester (som er kogt og I overskud fra 
en anden ret, hvis det er spagetti så skær 
dem I mindre dele) 

1 løg, finthakket 

1 fed hvidløg 

Chili 

50 g. Smør 

Basilikum (frisk eller tørret) 

Timian (frisk eller tørret) 

1/2 tsk. Groft salt 

 

Fremgangsmåde: 

Pastaen steget I rigeligt smør og med 1/2 
tsk. Groft salt, til den bliver sprød. Herefter 
kommes der hakket oksekød, løg, chili, basi-
likum og timian I, som steges sammen indtil 
kødet er gennemstegt. Til sidst kommes 
resten af tomatsuppen (eller anden tomat-
sovs) I og lad det simre lidt. 

Det kan meget vel serveres på den pande 
det er lavet, med den ske der er blevet 
brugt til at røre retten med. Kan eventuelt 
servers med en klat Cheasy Fraiche. 

 

Velbekomme!  

NybroTidendes sensommermadklumme: 
 

Smoked and Green-tema 

Agnes, O4 
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Har du kommentar, Ris&Ros, artikler eller anden information du kunne tænke dig at få 

med i tidsskriftet?  Så kontakt os på mail:   tidende@nybro.dk 

Et nyere digitalt koncept, der skal gøre 

ventetiden mellem TV2’s programmer sjo-

vere, er ude som app.  

 

Hvis TV2 ikke er den kanal der kører det 

meste af tiden under aftensmaden rundt 

om i køkkenerne, har man muligvis overset 

det korte indslag der fortæller at ”nu begyn-

der ReklameBingo”. Hvis man alligevel sid-

der med sin mobil og scroller gennem lige-

gyldigheder på Facebook, mens tv’et er i 

gang i baggrunden, kan man lige så godt 

prøve noget nyt. 

Sådan fungerer spillet: 

Appen interagerer med tv’et mens rekla-

merne kører, således at hver gang en rekla-

me kommer frem kan man på sin mobil 

markere den. Man skal altså hele tiden hol-

de øje med begge skærme. Hver gang man 

får fuld plade får man et lod, således at man 

er med i lodtrækningen om diverse præmi-

er. 

Præmierne må dog siges at halte en smule; 

et gavekort på 100 kr. til Silvan samt dyner 

og puder fra Flora Danica er ikke af de 

mest eksklusive, men måske alligevel en 

hjælp til SU-budgettet (?) 

Et plus ved appen er, at den kan ryste 

gangbeboerne sammen, såfremt flere i et 

køkken spiller. Man kan dyste mod hinan-

den internt, og dermed konkurrere om 

hvem der får flest point. Og hvis man er 

heldig, kan man selvfølgelig vinde én af de 

ugentlige eller månedlige præmier. 

Alt i alt er ReklameBingo en underholdende 

aktivitet, der kan bruges til udnyttelse af 

den alligevel obligatoriske udgift til tv-

pakken. 

Månedens app: ReklameBingo 

Solopgang 06.15, solnedgang 20.04 

1. Sep. Københavns Største 80’erfest i Rødovre 

2. Sep. The Voice ’17 

4. Sep. Officiel studiestart på DTU 

5. Sep: Flagdag for Danmarks udsendte 

8. Sep. DTU’s SenSommerfest 

8. Sep. Fredagsrock i Tivoli: TV-2 

17. Sep. Copenhagen Half Marathon 

18. Sep. Bilfri søndag i København 

22. Sep. Fredagsrock i Tivoli: Nik&Jay 

30. Sep. 1 måned til Halloween<3 

Solopgang 7.16, solnedgang 18.54 

Clara, K55 

Sudoku. Sværhedsgrad:  

Psst! 

Kældercaféen mangler bartendere! 

Er du interesseret i en stilling, kan du skrive en mail til 

kc_bestyrelsen@nybro.dk og høre nærmere om en oplæringsvagt. 


