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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  

Kalenderen skriver nu oktober, og derfor er vi kommet ind i 

midten af efteråret. Det er der sikkert ikke noget nyt i, tæn-

ker du sikkert. Sommeren og ikke mindst sensommeren har 

ikke budt på det mest sommerlige vejr, som man måske 

kunne have håbet på. Her i redaktionen har vi tænkt, at 

sommer-årstiden helt er udeblevet i år, og vi er gået direkte 

fra forår til efterår. Men kalenderen skriver nu engang efter-

år, sådan for real, og oktober indbyder til en masse hyggeli-

ge efterårsaktiviteter. Her på NybroTidende vil vi i hvert fald 

rigtig gerne skyde efteråret i gang med dette oktobernum-

mer til jer!  

God fornøjelse (og pas på nedfaldne blade) :-) 

 Tjek på din by s. 9 

  Efterårsaktiviteter, s.  10 

 

 

B) Dør til filmklubben v. Lukas (J-32) 

Døren ned til Filmklubben er blevet skiftet 

ud med samme system, som vaskebrikkerne 

kører over. 

Problemet er, at systemet ikke kan klare 

flere døre, hvilket betyder, at der er to mu-

ligheder: Enten køber vi separate vaskebrik-

ker til Filmklubben, som vil koste 100 kr.- pr. 

brik -- eller at opgradere vores nuværende-

system, hvilket de vil gøre gratis. Sidstnævn-

te 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 systemet, så vi 

kan beholde nuværende vaskebrikker i ste-

det for at investere i separate. 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 1. november 

2017 

Rundt på tagterrasserne, s. 5 

Efteråret er over os! 

OBS Beboermøde, October 3. Annuleret 

grudnet manglende indsendte punkter 
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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 Er det dig? 

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 
Hundeklubben 

  

GH-ulige:      Kontortid: Mandag 19:00-20:00 Lærke, H56  

  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:         Rasmus   

                  Netværkskontor Tlf.:  26 79 42 53  Klapstole 

NO-ulige: Kontortid: mandag 20:00-21:00 For at blive låst ind Atle, S03 

  i GH-kælderen koster det:   

NO-lige:       E-mail: admin@nybro.dk 9:00-21:00: kr. 50 Trailer 

  Tlf.: 21 48 54 55 21:00-9:00: kr. 100 Lars Kaj (insp.) 

PR-ulige:        

  TV/Antenne  Fadølsanlæg 

PR-lige:       Kasper, R66    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 

 

 

 

 

 

 

Oktober. Det bliver gradvist mørkere, kol-
dere. Oktober er måneden med Hallo-
ween. Men hvad er Halloween? En slags 
fastelavn om efteråret? Bare en undskyld-
ning for at have det sjovt med udklæd-
ning, græskar og masser af slik? 

Halloween ser mange som et amerikansk 
udtryk og i USA er der mange som næsten 
går mere fanatisk op i det end i julen. Hal-
loween er egentlig en sammentrækning af 
All hallows’ Eve og den danske version er 
Allehelgensaften, men der er ikke mange 
som siger andet end Halloween.   

Halloween er altid d. 31. oktober, og i år 
falder det på en tirsdag. For ifølge overtro 
er natten mellem d. 31. oktober og d. 1. 
november den nat, hvor de døde har nem-
mest ved at vende tilbage til de levendes 
verden. Mange historier handler om at de 
kommer for at skræmme folk til døde eller 
færdiggøre deres uafsluttede sager. 

Man kan måske tro at Halloween både har 
en Kristen og en hedensk baggrund, lige-
som det er med julen, men der er ingen 

tegn på at der en umid-
delbar forbindelse mel-
lem de to. For egentlig 
var det de gamle keltere 
i England som fejrede 
halloween. Det var 
kendt som årets store 
religiøse fest, hvor de 
endda også fejrede nyt-
året. Men som sædvan-
lig skulle den katolske 
kirke lige have noget af 
sige omkring sådan en 
hedensk skik. Den gjor-
de på et tidspunkt 1. 
november til sin egen 
allehelgensdag, og den 31. oktober fik nav-
net All Hallows’ Eve. Men de traditioner, vi 
forbinder med halloween, stammer fra 
kelterne.  

Og netop de traditioner at eksempelvis 
med at skære græskar stammer fra kelter-
ne. Oprindeligt brugte de roer til at lave 
lygter af i fejringen af deres nytår. Dog har 
disse lygter haft de skræmmende ansigter, 
som de har i dag. For meningen med disse 
skrækindjagende lygter var nemlig at holde 
spøgelser væk, så de ikke kunne gøre skade 
på de levende. Men da de første engelske 
pilgrimme kom til Amerika var der ingen 
roer. Ingen roer, men derimod masser af 
græskar som de så valgte at bruge i stedet. 
I dag er græskarrene et ikonisk symbol på 
halloween. 

Halloween i Danmark har de sidste par år 
fået flere tilhængere. Højtiden er dog sta-

dig så relativt ny, at det eneste der egentlig 
er til fælles med den amerikanske er de 
lysende græskar. Og så selvfølgelig det 
uhyggelige og gyselige. Så for mange er 
efterårsferien blevet den tid, hvor man 
skærer græskar ud.  

En anden skik som bliver gjort er at børn i 
alle aldre går rundt fra dør til dør, men de 
er udklædt. De siger som regel trick-or-
treat, når de banker på. Nogle andre ting 
man kan sige er slik eller ballade, slik eller 
skræm, gys eller guf, bøvl eller bananer, 
eller min egen favorit: af med godten eller 
en på snotten. Meningen bag disse små 
remser er selvfølgelig at hvis ikke man ho-
ster op med noget slik, så vender de tilbage 
og skræmmer. Præcis som man oprindelig 
var bange for, at de døde ville komme til-
bage for at hævne sig på de levende. 
      
    Agnes, O4 

Allehelgensaften 
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Side 4 

 
Klubber på kollegiet: Motionsklubben 

 

       FEST&FARVER 

Står du og mangler et sjovt kostume til en kommende Oktoberfest? En uhyggelig udklædning til et Halloween-

party? Eller kan du bare godt lide at klæde dig ud og have det sjovt? Så er Fest&Farver det rigtige sted at lede. 

På Lyngby Hovedgade 84 f kan man nemlig finde alt fra spøg og skæmt til parykker, hatte og bordservice. 

 

 

 

 

 

I løbet af oktober måned bliver størstedelen af butikkens sortiment udskiftet med mere uhyggelige udklædninger og 

en masse tilbehør til Halloweenfester. 

Til februar flytter Fest&Farver til Likørstræde, hvor butikken bliver udvidet med større lokaler. Opfølgning til 

februar. 

 

I sidste nummer af NybroTidende blev der 

fortalt om Kano– og Kajaklauget, som er 

en af de største foreninger her på Ny-

brogård. Nu er turen kommet til kollegi-

ets Motionsklub, som også er en af de 

store klubber med mange medlemmer. 

Som medlem af Motionsklubben har du 

mulighed for at benytte dig af kollegiets 

motionsrum - et godt tip, hvis de kommen-

de efterårsaftener bliver for mørke og kol-

de til at motionere udendørs. Motionsrum-

met findes i kælderen i opgang O og har 

åbent hele døgnet. 

For at melde sig ind i motionsklubben (som 

kun er for kollegiets beboere) betales der 

et engangsbeløb på 200 kr. ved oprettel-

sen, og her er betaling for et års rengøring 

ligeledes inkluderet. 

Der betales et beløb på 100 kr. årligt efter 

første år fra oprettelsen af medlemskabet. 

 

For at oprette sig som medlem i Motions-

klubben skal klubbens vedtægter skrives 

under, og denne skal i en konvolut sam-

men med 200 kr. og afleveres til varmeme-

steren Lars Kaj. Her aktiveres medlemmets 

adgangskort med det samme, og man bru-

ger sin vaskebrik (samme brik til vaskerum-

met og vaskemaskinerne) som adgangs-

kort, når man er oprettet.  

 

Motionsrummet har mange forskellige 

maskiner og faciliteter. Der er løbebånd, 

romaskine, motionscykler og udstyr til 

styrketræning. Her er også håndvægte 

med forskellig vægt, en ribbe samt moti-

onsmåtter så der er alt, hvad du skal bruge 

for at kunne udføre den træning du øn-

sker. 

Kilde til billeder: http://www.nybro.dk/klubber/

motionsrummet/ 

 

     

    Frederik, H2 
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Side 5 

Fest og arrangementer (Louise) 

De sidste af sensommerens solstrå-

ler viste sig i midten af september, 

da NybroTidende på en solrig søn-

dag var rundt på de 9 forskellige 

tagterrasser på kollegiet. NybroTi-

dende havde nemlig sat sig for at 

finde ud af, hvor meget terrasserne 

egentlig adskiller sig fra hinanden. 

På AB’ernes tagterrasse var et varie-

ret udvalg af klapstole, liggestole og 

borde at finde. Der var desuden både 

sengebetræk og endda en sovepose 

hængende til tørre. 

CD’s beboere lader til godt at kunne 

lide at slappe af (måske drive den 

af?) under studierne. 

De har i hvert fald et 

par hængekøjer hæn-

gende fra stolperne. 

Alligevel lader det 

da til, at CD’erne 

husker rengøringen 

på køkkenerne; de havde da hele to 

række af gule og blå karklude til tør-

re. 

Turen gik videre til EF, hvor en hel 

planteskole var placeret i den ene 

ende. Blandt alt planteværket var ind 

i mellem et lille hindbær eller to at 

finde.  

På GH fik NybroTi-

dende sig en kort snak 

med et par beboere, 

som fortalte, at de ofte anvender de-

res terrasse til tørring af tøj frem for 

tørretumblerne; det er bedre for mil-

jøet med lufttørring selvom det tager 

en smule længere tid. Andet end en 

masse vasketøj og et par beboere, 

var der ikke endvidere noget spæn-

dende omkring GH. 

Samme var at sige om JK, bortset 

fra, at et par af de mandlige beboere 

forsøgte at få gavn af de sidste par 

sensommersolstråler.  

 

LM havde ligesom EF fået besøg af 

naturen; et halvt piletræ var brudt 

ind i enden af tagterrassen. Det vild-

farne træ var dog den eneste større 

attraktion på LM. 

På NO fandtes noget, der mere eller 

mindre ville kunne sammenlignes 

med indretningen 

på CD; i stedet for 

to hængekøjer var 

der her opstillet to 

liggestole. NO’er-

ne kan vist også 

godt lide at slappe 

lidt af? 

Videre på PR fik NybroTidende sig 

lidt af en overraskelse: Et køleskab 

på en tagterrasse? NybroTidende 

spurgte et par beboere om, hvad den-

ne anordning gik ud på. ”I sommer-

perioderne er køleskabet sat til, såle-

des at der altid er mulighed for at 

holde sine drikkevarer kolde derop-

pe, så man ikke behøver at gå ’hele 

vejen’ ned i køkkenerne, ” lød svaret. 

Endnu en overraskelse var at finde 

på den sidste terrasse, ST: I dette 

tilfælde var det dog hverken planter 

eller køleskabe, men i stedet noget så 

mærkværdigt som en lyserød Barbie-

bil med en vis kønsdel tegnet på sig. 

Overordnet må man sige, at terras-

serne alligevel adskiller sig fra hin-

anden, taget deres tætte beliggenhed 

i betragtning. På trods af det dejlige 

vejr, sad der ikke ret mange kollegia-

nere. Måske man skulle gøre mere 

ud af ordenen rundt omkring for at få 

flere beboere derop? Det kunne evt. 

være et forårsprojekt i forbindelse 

med køkkenrengøring? Vejret kan 

man som bekendt desværre ikke gøre 

noget ved. 

 

NB! Husk at det under ingen om-

stændigheder er tilladt at opholde 

sig på tagene ud for tagterrasserne! 

Dette kan i værste fald medføre bort-

visning! 

 

Set på kollegiet: Rundtur på Nybrogård Kollegiets Tagterrasser 

Clara, K55 



O K T O B E R  2 0 1 7  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 6 

1) Fremmødte: Nilas (M-65), Ditlev (T-47), 

Rasmus (S-21), Rasmus (A-38), Mads (M-

51), Kasper (R-66), John, Lærke (H-56), Ce-

cilie (G-07), Frederik (N-29), Clara 

 

2) Valg af ordstyrer og sprog: Frederik (N-

29), dansk 

 

3) Antal stemmeberettigede: 5, Beboerrå-

det er beslutningsdygtige 

 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde  

Godkendt  

 

5) Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

6) Økonomi  

NYK: 254.379 

Net: 293.209 

 

7) Øvrige meddelelser  

 

8) Evt. gennemgang af referat fra sidste 

bestyrelsesmøde eller dagsorden før det 

næste  

 

9) Indkommende punkter  

A) Formalisering af kollegiets facebook 

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 face-

bookgruppen for at sikre konsistens og en 

mulighed for NYK for at holde styr på den. 

Efter diskussion ændres ordlyden af fores-

laget til udelukkende at omfatte en formali-

sering af facebookgruppen på administra-

torsiden, så det fremadrettet udelukkende 

vil være Netgruppen og øvrige relevante 

organer på kollegiet, der bestrider admini-

strator/moderator privilegier. 

Afstemning om ændring af forslaget: 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Afstemning om formalisering af kollegiets 

facebookgruppe ’Nybrogård Kollegiet’ 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget vedtages og effektueres af Net-

gruppen. 

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 mu-

ligheder: Enten køber vi separate vaske-

brikker til Filmklubben, som vil koste 100 

kr.- pr. brik -- eller at opgradere vores nu-

værende system, hvilket de vil gøre gratis. 

Sidstnævnte vil koste 1.935,00 kr.- pr. år, 

men resultere i, at vi kan bruge vores nu-

værende brikker. Derudover vil der blive 

tilknyttet en kode til hver enkelt vaskebrik. 

Jeg søger derfor penge til at opgradere 

systemet, så vi kan beholde nuværende 

vaskebrikker i stedet for at investere i sepa-

rate. 

Ydermere kan jeg ikke selv møde til næste 

møde, og vil derfor sende den tidligere 

filmklubformand i mit sted. 

Beboerrådet stemmer om at tildele Film-

klubben pengene til at opgradere det nu-

værende system, dog betinget af at der 

ikke inden for den nærmeste fremtid er 

udsigt til en implementering af det nye 

chipsystem til de øvrige døre. 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget vedtages. 

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 fremad-

rettet. 

Der gøres opmærksom på at alle på kollegi-

et kan søge jobbet ved at møde op på mø-

det den 4. september. 

Rasmus Simling Kristensen er den eneste 

der ønsker at søge jobbet. 

Der stemmes om at udnævne Rasmus Sim-

ling Kristen som ny nøglemand. 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Referat af beboerrådsmøde 



O K T O B E R  2 0 1 7  N Y B R O  T I D E N D E  

Side 7 

Forslaget vedtages og Rasmus Simling Kri-

sten ansættes som nøglemand, og sørger 

for at få opdateret kollegiets nøgleservices-

opslag. 

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 

valgt 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 

bekæmper vandet i. Prisen er på 2200 kr. 

for den vi har udset os. 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget vedtages. 

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 samti-

digt. også vores nøgle bundt som bruges 

inde i baren under åbninger, blev også stjå-

let. dette betød at vi måtte udskifte alle 

låse og nøgler i hele baren og lageret. Der-

for vil vi gerne ønske om penge til betaling 

af udskiftning af låse og nye nøgler værdi: 

6000,- 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget vedtages. 

Nyt gitter værdi: ukendt venter på tilbud 

(max forventet 1000 kr.) 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget vedtages. 

Nyt pengeskab (se fil 2) værdi 1999,- 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

Forslaget vedtages. 

 

E) Oprettelse af hundeklub v. Lærke Krøjer 

Larsen (H-56) og Cecilie 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 hun-

de). 

Lærke Krøjer Larsen udnævnes som ny for-

mand for Hundeklubben. 

For: 5 

Imod: 0 

Blank: 0 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

Katja (P-32) udmelder sig in absentia for PR

-Lige. 

Kasper (R-66) indmelder sig for PR-Lige. 

11) Evt. 

A) Lukas vil gerne trække sig som formand 

for Filmklubben. Der søges derfor en ny 

formand for Filmklubben. 

B) Kasper nævner at det er ved at være tid 

til at afholde Aktivfest for kollegiets aktive. 

Dette vil formentlig blive en gang i novem-

ber. Information følger. 

12) Ny mødedato 

Tirsdag den 3. oktober 2017 

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

Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen 

før mødet finder sted. 

Vi skrev til jer i sidste nummer omkring 

studiekontroller. Her skrev vi, at  studie-

kontrollerne kommer ud til beboerne om-

kring august/september. Dette er dog en 

fejl, i det at de kommer ud ca. tre måneder 

før ens lejekontrakt ophører. Ved korrekt 

udfyldt studiekontrol får man ser herefter 

forlænget kontrakten.  

NybroTidende beklager fejlen. 

Rettelse 
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Løberuter i vores område 

Efteråret er over os! Kalenderen siger okto-

ber og det er tid til at komme ud og nyde 

de flotte farver i naturen omkring os. Dette 

kan også kombineres med motion, for vo-

res eget lokalområde byder på en masse 

dejlige løberuter, der giver anledning til 

nogle gode naturoplevelser. 

 

Nogle af de mest oplagte steder til løberu-

ter er rundt om de to store søer omkring 

kollegiet: Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Jeg vil 

i denne artikel beskrive selve ruterne om-

kring søerne og ikke mindst give inspiration 

til andre ruter, som jeg løber med jævne 

mellemrum. 

 

1. Lyngby Sø rundt 

Lyngby Sø ligger lige omme bag kollegiet, så 

man kan bare snøre løbeskoene og så løbe 

af sted! 

Starter man fra kollegiet og løber med uret 

rundt om søen kommer man først forbi den 

store træbro over Mølleåen. Herefter deler 

stien sig i tre, og løber man mod højre kom-

mer man på stien rundt om søen. Mod ven-

stre fortsætter stien langs Mølleåen til Fre-

deriksdal, og stien ligeud er en cykelsti mod 

Sorgenfri (der er en gangsti parallelt med 

denne længere henne). 

Langs stien rundt om Lyngby Sø kommer 

man forbi små steder ud mod vandet, som 

er ideelle for en fisketur. Man kommer også 

gennem området Lyngby Åmose, som er et 

moseområde, der går lige op til stien rundt 

om søen. Man kommer også forbi Havne-

hytten, hvor der er iskiosk og levende musik 

om søndagen om sommeren. Omme bag 

denne løbes der over Mølleåen igen forbi 

Lyngby Kanoklub. På sydøstsiden af søen 

kommer man forbi Folkparken, hvor der tit 

er folk der holder picnic på græsset. 

På sydsiden er stien smal og der kan være 

tæt bevokset, så somme tider må man 

”vente” på modløbende. 

Turen er i alt ca. 4,5 km lang. Dog kan stien 

være meget våd med mange store vand-

pytter, hvis det har regnet i nogle dage. 

 

2. Bagsværd Sø rundt 

Bagsværd Sø er større end Lyngby Sø, så 

turen rundt om denne er længere. 

Jeg plejer at starte på den anden side af 

Nybrogård-huset (den hvide bygning på den 

anden side af Nybrovej) og så løbe rundt 

om søen med uret. Undervejs passeres Ra-

diomarken og Bagsværd Søpark og Alders-

hvile Slotspark. Man kommer ligeledes forbi 

Bagsværd Rostadion, som er Danmarks nati-

onale rostadion - man kan se robanerne ude 

i søen, hvor der ofte afholdes konkurrencer. 

På nordsiden af søen løbes der forbi Sophi-

enholm, og her skal der løbes tilbage på 

Nybrovej, idet det sidste stykke rundt om 

søen ligger på privat grund. For at løbe op 

til Nybrovej skal der løbes op ad en stejl sti, 

så her bliver løbemusklerne rigtig testet. 

På vejen tilbage til kollegiet kommer man 

forbi statsministerboligen Marienborg samt 

Nybro Kro, og derefter er man tilbage på 

kollegiet efter en ca. 7,5 km løbetur. Denne 

tur kan dog også være meget våd og mud-

ret, hvis det har regnet en del. 

 

3. Løberute i Bagsværd 

Der er ikke oplyst rundt om søerne, så hvis 

man som jeg ikke kan lide at løbe i mørke, 

har jeg et andet forslag til en rute, som man 

kan prøve. 

Der løbes først ned ad Nybrovej mod Lyng-

by, og efter et kort stykke løbes der ad 

Bagsværd Møllevej (denne er dog ikke op-

lyst om aftenen, og den kaldes derfor også 

”Voldtægtsstien”). For enden af denne lø-

bes der langs den store vej Bagsværdvej 

ned til vejen Bindeledet. Ad denne løbes der 

forbi Bagsværd Station, og der drejes til 

højre ad Bagsværd Hovedgade. Denne løbes 

der ad indtil den krydser med Bagsværdvej 

og der løbes til højre ad denne tilbage mod 

Bagsværd Møllevej, og der løbes tilbage 

mod kollegiet. 

Denne tur er ca. 7 km lang. Der løbes dog 

kun på asfalt og på fortov. 

 

Hvis man selv ønsker en anden løberute 

eller at teste, hvor lang ens rute er, kan man 

bruge hjemmesiden www.loberute.dk. Den-

ne side benytter jeg selv til at opmåle mine 

løberuter. Man kan også benytte denne til 

at se ens gennemsnitshastighed, og man 

kan også dele sine ruter med andre eller få 

inspiration af andres ruter. 

 

Man er selvfølgelig også velkommen til at 

kontakte undertegnede, hvis man vil løbe 

med en dag :-) 

 

God tur! 

     

 

 

   Frederik, H2 
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Tjek på din by: Bondebyen 

Fra Frederiksdal bevæger vi os nu østpå til 

øst for Lyngby Hovedgade og Kongevejen. 

Du har måske cyklet igennem, når du skal 

til DTU. Det ligner en landsby midt i Lyng-

by, med huse med bindingsværk og strå-

tag. Du befinder dig midt i Bondebyen. 

Bondebyen er et eksempel på, hvordan en 

dansk landsby så ud for 100-200 år siden. 

Men selvom man kunne tro det, er det ikke 

engang et museum, eftersom alle huse fort-

sat den dag i dag er beboet. Husene blev 

opkøbt af Lyngby-Taarbæk Kommune i 1950

-1980, og det var meningen, at husene i 

første omgang skulle rives ned: Man ønske-

de nemlig at anlægge en nordgående om-

fartsvej for at løse problemerne med trafik i 

Lyngby Centrum. Men planerne blev æn-

dret, og det besluttedes, at husene i stedet 

skulle bevares og renoveres. Og således står 

Bondebyen den dag i dag, som den gjorde 

for 200 år siden. 

Bondebyen har sit navn efter at byen oprin-

deligt var sin egen landsby med bondegår-

de, som stadig står der den dag i dag. I 1700

-tallet og 1800-tallet var man praktisk talt 

kommet på landet, hvis man befandt sig i 

det nuværende Bondebyen. Dengang fand-

tes der ikke noget ”Storkøbenhavn”, så man 

kunne dengang næppe sige, at man var 

midt i hovedstadsområdet, som man ville 

gøre i dag. En del af husene blev derfor også 

dengang brugt af velhavende københavne-

re, der ønskede at komme væk fra byen og 

ud på landet. 

I dag vurderes det, at Bondebyen er en af 

de bedst bevarede landsbyer i Storkøben-

havn, selvom den ligger midt inde i nutidens 

Lyngby. 

Asylgade 

I Asylgade findes mange gamle huse 

med stråtag og bindingsværk. I Asylga-

de 3 ligger Bondebyens børnehave, 

som kaldes ”Asylet”. Ordet ”asyl” hav-

de i 1800-tallet ikke den samme betyd-

ning, som det har i dag, idet at et asyl 

var en vuggestue og børnehave for 

udearbejdende kvinders børn. 

I Asylgade 7 findes Landstedet 

”Løkken”, hvor der for 200 år siden 

blev afholdt musikselskaber på de lan-

ge sommeraftener af grosserer Johann Frie-

derich Tutein. Om vinteren trak han sig til-

bage til sit andet hjem i København, hvor 

musikselskaberne fortsatte om vinteren. 

Madhuset Frøken Friis 

I det gamle købmandshus på gadekæret er 

der i dag indrettet en lille café, hvor der 

serveres kaffe og kage, men også morgen-

mad, brunch, smørrebrød og ikke mindst en 

dagens ret om aftenen. 

Prislejet er forholdsvis overkommeligt og 

der er en rigtig hyggelig atmosfære inde i 

caféen med gamle møbler og andet inven-

tar. Desuden er bardisken fortsat en lang 

disk, som dengang hvor den stadig var køb-

mandsbutik. 

Støvlet Katrines hus 

Det gamle hvide hus med stråtag på Gam-

mel Lundtoftevej 31 kaldes Støvlet Katrines 

Hus. Det var opkaldt efter Støvlet Katrine, 

som var kong Christian d. 7.’s elskerinde. 

Hun døde  i 1805, men huset blev opført 

1808, så derfor er navnet en smule pudsigt. 

Huset blev dog brugt som sommerhus for 

rige københavnere. 

Lyngby Kirke 

For foden af Bondebyen finder man Lyngby 

Kirke mellem Lyngby Hovedgade, Gammel 

Lundtoftevej og Lyngby Kirkestræde. Kirken 

blev opført i 1100-tallet i romantisk stil og 

er Lyngbys ældste bygning. Idet der kun er 1 

km til Sorgenfri Slot, hvor den danske kon-

gefamilie tit havde ophold, blev kirken også 

brugt som kirke for kongefamilien. 

Lyngby Kirke ligger principielt i Bondebyen, 

da denne afgrænses til Lyngby Hovedgade. 

Kirken fik en gennemgribende renovering i 

2011-2012. Omme bag kirken ligger den 

gamle præstegård, som fortsat benyttes 

som præstegård. 

Hvordan man kommer til Bondebyen 

Den nemmeste og hurtigste måde at kom-

me til Bondebyen fra kollegiet er ved at 

cykle, enten langs Lyngby Sø og ad Rusten-

borgvej eller S. Schandorphs Vej og Gammel 

Bagsværdvej. Alternativt kan man tage bus-

linje 191 til Lyngby Station og så skifte til 

linje 170, 184 eller 194 til  Lyngby Kirke. 

 

I næste nummer af NybroTidende: 

Raadvad og Jægersborg Dyrehave 

 

    

    

 

   

 Frederik, H2 
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Efterårsaktiviteter 
September kickstartede officielt efteråret 
med masser af regn og storm, hvor et æb-
letræ matte lade livet lige uden for o-
opgangen. Stakkels egern… Og der er sik-
kert et par stykker som tænker: “Suk, er 
sommeren allerede over?”. Men tænk ba-
re på hvor mange fede ting man kan lave 
om efteråret!  

 

Når man spørger efter aktiviteter man kan 
lave om efteråret, tænker folk som regel 
med det samme på kastanjedyr. Det eneste 
man har brug for er nogle tændstikker, ka-
stanjer og et skarpt instrument som en syl. 
Det lyder ret lige til, men er det bare mig 
eller er det ret svært? Når man prøver at 
lave en giraf ligner det et deformt monster 
der ikke kan andet end at falde på snuden? 
Men måske er det ikke resultatet der er 
vigtigt, dog mere at man hygger sig sam-
men med andre mens man laver dem – og 
så selvfølgelig gøre grin med hinandens 
misfostre.  

Det næste jeg har haft det sjovt med gen-
nem tiderne om efteråret er at tage en tur i 
skoven og gå en forfriskende rolig tur – eller 
rutsje vildt ned ad bakker når det lige har 
regnet. Det er ret beskidt, måske lidt ud-
mattende, men vildt sjovt! Forestil dig at stå 
på snowboard, uden boardet! Du bruger 
dine støvler til at glide ned af mudderet, og 
ja der er en stor chance for at du mister 
balancen or ruller ned i stedet, men det er 
da bare en mindre, lidt ubetydelig detalje ;)  

Okay, hvis det at rulle sig i mudder ikke lige 
er dig, kan du altid fortsætte på din vej på 
din idylliske gåtur i den flotte efterårsnatur. 
Især når vi har nogle flotte søer tilgængeligt 
et spyt kast fra kollegiet. Der er mange for-
skellige ting naturen har at byde på hvis 
man bare kigger en ekstra gang. Man kan 
samle blade i alle mulige farver og presse 
dem, hvorefter man kan bruge dem til de-
koration eller i kreative projekter som et 
sødt kort du kan sende til dine bedsteforæl-
dre. 

Du kan også finde svampe rundt omkring – 
og endda spiselige svampe. Nogle er gode i 
madlavningen andre kan du blive høje af. 
Men helst seriøst, så hvis du vil gøre det til 
et projekt, så er det nok bedst man lærer 
sine svampe at kende for at undgå risikoen 
for at blive forgiftet. Karl Johan svampe er 
nogle af de mere almindelige at finde som 
er gode at spise. En god tommelfingerregel 
er aldrig at røre dem der er røde med hvide 
prikker. Naturstyrelsens hjemmeside er nok 
det første sted man burde kigge: http://
naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-
netop-nu/efteraar/svampejagt/. Hold godt 
øje med vejret, for hvis der falder meget 
regn i løbet af et efterår, mens at det samti-
dig er varmt, kommer der mange spiselige 
rørhatte frem fra deres skjul under de fald-
ne blade. Dette er endnu en grund til hvor-
for efteråret er den bedste til at gå på 
svampejagt. For det bedste tidspunkt at gå 
på jagt efter disse små lækre sataner er 
efter en lang periode med regn - den beskri-
velse passer som regel ret godt på det dan-
ske efterårsvejr. Der er en liste af gode råd 
inde på naturstyrelsens hjemmeside og en 
af dem er aldrig at spise vilde svampe i rå 
tilstand - vilde svampe skal tilberedes før at 

de er okay at sætte tænderne i. 

Hvis du nu ikke lige er den største naturfre-
ak, kan man altid prøve at samle ens køk-
ken for at lave hyggelige stunder sammen 
indenfor. Man kan holde en Game of Thro-
nes aften, spille brætspil eller bage en rigtig 
lækker græskarkage (se side …) og brygge 
en kande te til.  

Okay, naturen er smuk, men det er nu ikke 
lige noget du har lyst til at gå rundt i og jo, 
aktiviteter sammen med ens venner lyder 
skam hyggeligt nok, men hvad hvis jeg ger-
ne vil have lidt mere gang i den? Find din 
kreative side frem og gør dig klar til at klæ-
de dig ud, for der er sikkert masser af hallo-
weenfester både i lovet af oktober og Kæl-
dercafeens i starten af november. Men 
hvorfor holde en Halloweenfest i novem-
ber? Halloween er jo ovre til en tid? OKTO-
BERFEST! Det er grunden. Der bliver holdt 
en nede i kælderbaren som bliver, for at 
sige det mildt, en ølekstravagansa. Så der er 
to fede fester på programmet i den nærme-
re fremtid!  

    Agnes, O4 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/efteraar/svampejagt/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/efteraar/svampejagt/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/efteraar/svampejagt/
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Nem oktoberfestinspireret pølsemix (4 
pers.) 

Ingredienser: 

2 ½ kg. kartofler 

4 løg 

500 g. Pølser i skiver 

200 g. (eller mere) Bacon 

5 spsk. paprika 

Fremgangsmåde: 

Tænd ovnen på 200° varmluft. Skrub kar-
toflerne og skræl løgene. Skær begge ingre-
dienser i grove tern (løgene skal dog helst 
være i lidt større stykker end kartoflerne), 
samt pølserne i skiver. 

Bland løg, kartofler, bacon og pølser i et 
varmfast- eller aluminiumsfad og vend med 
olie, paprika, salt og peber (man kan i prin-
cippet bruge hvilket som helst krydderi man 
finder passende). 

Steg fadet med pølsemix min. 1 tim v. 200° 
varmluft. Vend helst flere gange undervejs. 

Servér pølsemix’en når kartofler, løg og 
pølser er sprødstegte. Serveres med (karry)
ketchup og sennep til. Det kan også være 
godt at servere det med en kålslaw, men 
endnu bedre at servere det med øl. 

 

Edderkoppebrød med ekstra myrekryb (8 
stk.) 

Ingredienser: 

25 g. tudsegær 

250 g. Knust øglehjernemel 

40 g. Smørfedt fra en gul kat 

35 g. alfeflormelis  

1 lille drageæg 

1 dl. Varm vareulvemælk 

1 knivspids sørgesalt fra stakkels børn 

55 g. Hekse rosin-vorter 

1 tsk. Madam Kardemommes magiske pul-
ver 

1 pisket drageæg blandet med lidt vand til 
glasering  

Fremgangsmåde: 

Opløs tudsegæren i lunken vareulvemælk 
og tilsæt drageægget, alfeflomelis, sørgesal-
tet, rosinvorterne og Madam Kardemom-
mes magiske pulver. Smørfedtet smuldres i 
øglehjernemelet. Tag din tryllestav, for-
klædt som en simpel grydeske og bland det 
hele sammen, til du har en fin, sej dej. Det 
kan være at du er så heldig, at du bliver nød 
til at bruge hænderne! 

Lad dejen hvile i 40 min. Dækket af et Ma-
gisk viskestykke. 

Forvarm ovnen til 200° og drys lidt øglehjer-
nemel ud på bordet og ælt den udhvilede 
dej, indtil den bliver smidig og ikke hænger i 
fingrene. Del dejen i 8 ens stykker. Hvert 
stykke deles igen op i et stort (krop) og 8 
mindre (ben) stykker, som formes til en 
edderkop. 

Læg edderkopperne på en bageplade foret 
med bage pergamentpapir. Hvisk følgende 
vuggerim for dine små baby-edderkopper, 
medens du gør mystiske fagter i luften med 
din tryllestav:  

Voks jer store, mine små, 

Voks jer lodne med pigge på 

Så det kribler og det krabler 

Gys og gru – det for mig rabler!  

Lad dem hvile i fred i ca. 15 min. Og glasér 
edderkopperne med pisket drageæg. Brug 

rosinvorter som øjne og sæt dem i midten 
af den varme ovn. 

Sørg for, at de er godt afkølede før de ser-
veres for at undgå kløe og kradsende for-
nemmelser i din mave.  

 

Krydret græskarkage med cream cheese 
frosting 

Ingredienser: 

3 æg 

200 g. Sukker (ca. 2 ¼ dl) 

200 g. Smør 

300 g. Græskar, f.eks. Hokkaido 

½ presset appelsin 

200 g. Hvedemel (ca. 3 ½ dl) 

2 tsk. Bagepulver 

1 ½ tsk. Stødt ingefær 

1 ½ tsk. Stødt muskatnød  

Fremgangsmåde: 

Fjern kernerne fra græskarret og skær det i 
store både du skræller (skær ikke for tæt på 
skrællen). Riv græskarkødet groft - der skal 
være ca. 300 g. Rør smør og sukker godt 
sammen. Tilsæt ét æg ad gangen og rør 
godt mellem hvert æg. Vend græskarkød og 
appelsinsaft i æggeblandingen. Bland hve-
demel, ingefær og bagepulver og vend det 
forsigtigt (drysset gennem en sigte) i dejen. 
Kom dejen i en smurt springform og bag 
kagen i en time ved 175° på en plade med 
bagepapir midt i ovnen.  

Ingredienser cream cheese frosting: 

60 g. Blødt smør 

120 g. Flormelis 

1 tsk. Vaniljesukker 

100 g. Philadelphia flødeost 

Fremgangsmåde: 

Pisk smør og flormelis godt. Pisk flødeosten 
i, men pas på ikke at overpiske, for så kan 
den blive tynd. 

Bred frostingen ud over den afkølede kage. 

 

Velbekomme!  

NybroTidendes oktobermadklumme: 

Efterårstema 
Den skønne oktober er her endelig! Ja okay, det kan godt være at det 
bliver koldere og mørkere, men hvad bedre at fejre det med øl, hyg-
gelig uhygge og græskar?  

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 

           Månedens app: TivoliPuzzle 

1. okt: Sol op: 7:18 Sol ned: 18:45 

6. okt - 8. okt: ”Erotic World” i Valbyhallen 

7. okt: Nybrogård Kollegiets Oktoberfest 

8. okt: Cykeloprydning på kollegiet kl. 10 

13. okt: Tivoli åbner med Halloween-tema 

13. – 14. okt: Kulturnatten København 

26. okt: Premiere på ”SAW 8: Jigsaw” 

29. okt: Sommertid slutter 

31. okt: Halloween! 

Clara, K55 

Sudoku. Sværhedsgrad:  

 

Er man typen der elsker hygge, sjove oplevelser og 

ikke mindst forlystelser, vil man nok ikke takke nej 

til en tur i Danmarks mest besøgte forlystelsespark. 

Dog er Tivoli én af de dyrere fornøjelser. Den po-

pulære og meget turistede have koster 120 kr. ved 

indgangen, og hvis man vil have glæde af de mange 

forlystelser, bliver det 230 kr. oveni (255 hvis man 

vil have oplevelsen af Tivolis nye Virtual Reality-

system i rutsjebanen Dæmonen med i prisen).  

Grundet disse mindre SU-venlige priser, har Tivoli 

lanceret en app, der kan give gæsten en billigere tur 

i haven. 

Sådan fungerer appen: Selve spillet er fortrinsvist 

ensformigt; man spiller på en kvadratisk plade, 

hvorpå man skal fjerne så mange symboler som mu-

ligt, ved at få de identiske symboler til at stå på 

kryds eller tværs. 

 Mens man spiller sig gennem Tivoli Puzzle-

universet, samles voucher points ind. Disse points 

kan til sidst veksles til indgangsbilletter, turpas, en 

durumrulle i Tivoli m.v. 

Appen kan downloades til både Android og IPhone. 

Alt i alt: Er man interesseret i at spare disse kroner, 

skal man dog ikke være typen, der tænker at ’tid er 

penge’; man skal nemlig i stedet investere en hel del 

tid for at få optjent point til besparelserne. Er man 

fan af spillet CandyCrush, vil man til gengæld elske 

dette spil! 


