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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  

Så blev det november endnu en gang, og vi er nu i den be-

rygtede måned, der ikke kan finde ud af, om den tilhører 

efterår eller vinter. Den måned på året, hvor efterårsferien 

og halloween i oktober nu er overstået, og man alligevel 

ikke helt kan komme i gang med julehyggeriet endnu—

selvom butikkerne allerede bugner med juleting.  

Men så har du en god grund til at trække dig inden døre 

med en god film eller bog samt en kop te og en skål varm 

suppe. Nyd så stilheden inden december melder sin an-

komst med travlhed og eksamensræs. 

Og skulle det ikke være grund nok, så får du her Nybro-

Tidendes novembernummer til at varme dig med :) 

 Tjek på din by s. 9 

  Kan du blive dansker?, s.  11 

 

 

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 resulte-

re i, at vi kan bruge vores nuværende brik-

ker. 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 

 

 

 

 

 

Interview med Lars Kaj,  s. 5 

November igen... 
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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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September er tiden hvor man nyder de 
sidste varme sommeraftener, mens okto-
ber er fuld af varme farver på træerne, 
græskar og festlig uhygge. December er 
tiden med julekalendere, samt at spise alt 
for mange æbleskiver og pebernødder. 

Men hvad med november? Der sker ikke en 
fløjtende fis det meste af november! Okay, 
i starten er der J-dag og I slutningen kom-
mer der lige stå stille lidt julestemning med 
den første i advent, men derudover er der 
ikke meget at bruge sin tid på. Så hvilken 
bedre tid til at drikke måneden væk der 
bliver kickstartet med J-dag? Eller hvis man 
er lidt mere positivt indstillet; at prøve at 
finde på noget hygge selv. For som du sik-
kert har hørt en irriterende bedrevidende 
person sige: man har kun den sjov man selv 
laver. 

Procentdelen af folk der går på DTU er stor 
blandt Nybrokollegianerne, så her får du en 
hurtig guide til DTU’s fredagsbarer, hvis 
man skulle få lyst til at gå ud og møde nye 
mennesker eller bare have en hyggelig 
aften med dem man allerede kender.  

Først op har vi Diagonalen, de åbner hver 
fredag allerede kl. 12 og lukker igen kl. 21. 

Dog skal det lige siges at de også har tema-
fester som varer til langt længere ud på 
natten. Baren ligger i Lyngby, 1. Kvadrant i 
bygning 116 og du kan se mere information 
inde på deres facebookside (man kan finde 
alle barernes sider inde på Facebook). 

Derefter er der Diamanten som du også 
kan finde i Lyngby, 4. Kvadrant i bygning 
414. Det sker tit at dans på bardisken op-
står og der er lidt mindre lokaler som er 
med til at skabe en ret så intim stemning til 
tider.  

Hegnet er en af de lidt nyere fredagscaféer 
og de tilbyder med deres egne ord: ”fed 
belysning, masser af siddepladser samt 
dejligt selskab.” Baren kan findes på Lyngby 
campus i den nye kantine i bygning 342. I 
semesterugerne er der åbent alle fredage 
fra kl. 14 til 21 og allerede her d. 3. nov. Kl. 
15 er der planer om en temafest: J-dag á la 
Hegnet (J-DAK!). 

S-huset er en stor bygning i Lyngby med 
masser af forskellige aspekter; der er en 
café, kaffe- og pejsestue, en læsesal med 
pokerturneringer efter lukketid og kælder-
bar. Baren er under hovedbygningen 
(bygning 101) og de åbner klokken 19, hver 

mandag til lørdag. I november er der to 
opkommende begivenheder: d. 10 novem-
ber kl 22 er der fredagsrock: Red Hot Chilli 
Peppers Jam og d. 17. Er der der endnu en 
fredagsrock, denne gang med Binær. Det er 
også vigtigt at nævne at de på Ballerup 
campus har deres eget S-hus. 

Når man nu snakker om Ballerup campus, 
så er der Verners Kælder. De har åbent 
hver fredag kl. 12-05, men de har selvfølge-
lig flere fester i løbet af semestret. 

Maskinen er den stolte ejer af gammel-
dags, arkade spillemaskiner hvor man f.eks. 
kan finde Pac-Man eller Space-Invaders. 
Den er i Lyngby, på Gyrithe Lemches vej nr. 
20 i kælderen. De har åbent om fredag fra 
kl. 12-21. 

Sidst, men ikke mindst, har vi Etherrum-
met, også kendt som Etheren. Også belig-
gende på Lyngby campus i 2. Kvadrant og 
med åbningstider fra klokken 12 af i løbet 
af DTU’s semestre.  

Hvis du nu ikke lige gider tage hen på en af 
DTU’s mange campusser, så kan man altid 
besøge Nybrogårdkollegiets egen bar: Kæl-
dercaféen. Der er som regel åben hver fre-
dag fra klokken 21 til 03. Der er som regel 
temafest en gang om måneden hvor der så 
er fest helt til kl. 05.  
    Agnes, O4 

 

 

 

 

Barer til enhver smag 
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Socialt på kollegiet: KælderCaféen 
I sidste nummer af NybroTidende blev der 

fortalt om kollegiets motionsklub, hvor 

man som medlem af denne kan benytte 

kollegiets motionsrum i NO-kælderen. I 

dette nummer fortælles der nærmere om 

KælderCaféen, hele kollegiets samlings-

punkt, og hvordan man selv kan blive ak-

tiv i dennes virke. 

Først og fremmest: Alt arbejde i KælderCa-

féen er frivilligt arbejde! Ikke desto mindre 

gør du som aktiv i KælderCaféen en stor 

forskel for at de øvrige beboere kan få en 

fed fredag aften. 

En af de vigtigste opgaver i KælderCaféen 

er at være bartender, når baren har åbent 

om fredagen—og i nogle uger også om 

lørdagen. Som bartender  er du ikke kun 

med til at sætte gang i festen på en fredag 

aften—du får samtidig et socialt netværk 

på kollegiet og kommer til at kende flere 

kollegianere, som måske bor i den mod-

satte ende af kollegiet i forhold til dig. 

Vi er allerede en del kollegianere, der er 

bartendere i KælderCaféen, men vi kan 

altid bruge ekstra hænder! 

Der er også mulighed for at bidrage til Kæl-

derCaféen på andre måder udover at være 

bartender. Man kan f.eks. være med i be-

styrelsen, som  sørger for at det hele hæn-

ger sammen, og at vi kan få en fed fredags-

bar på kollegiet. 

Du kan også være med i  ét eller flere af 

de  forskellige udvalg i KæderCaféen. Der 

er tale om følgende: 

- HR-udvalg 

- Indkøbsudvalg 

- Medieudvalg 

- PR-udvalg 

- Praktisk-udvalg 

- Temafest-udvalg 

I sidstnævnte udvalg planlægges eksem-

pelvis oktoberfesten, som fandt sted lør-

dag den 7. oktober og halloweenfest den 

4. november. Der arrangeres en temafest 

hver måned. 

 

Hvis du er interesseret i at være med til at 

holde gang i KælderCaféen, kan du læse 

mere inde på https://nybro.dk/klubber/

kaeldercafeen/, hvor der også er et ansøg-

ningsskema. 

 

 

 

 

     

Side 4 

Faraos Cigarer 

Går du og savner kollegiets Rollespilsklub? Eller er du bare vild med spil, fantasy og tegneserier? Så er Faraos Cigarer ved Lyngby Stati-

on et oplagt sted at besøge. Butikken, som har ligget på Jernbanepladsen 63 i 9 år, har et stort udvalg af: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara K55 

Tegneserier 

På stueetagen findes bøger til en hver smag; både 

manga, Anders And- og Tintin -tegneserier, Tim 

Burton-værker, Marvel, Asterix og Obelix, Garfield 

m.v. 

Udklædninger 

I butikkens kælder findes en hel væg fyldt med 

sværd og udklædninger fra diverse fantasy-universer 

samt et skab med Harry Potter-stave. 

 

Spil… 

… har Faraos Cigarer også nok af: Alt fra Monopoly 

i Nightmare Before Christmas-udgave til Cluedo, 
Game of Thrones- og Ringenes Herre-brætspil. 

Mjöd 

Butikken byder sågar på drikkevarer: Hele 17 for-

skellige typer mjöd (til kun 100 kr. stk.), som inde-

holder smage af bl.a. vanilje, blåbær, jordbær, chili, 

lakrids og selvfølgelig vikingeblod! 
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Fest og arrangementer (Louise) 

Lars Kaj Jensen. Varmemesteren, som de fleste kalder ham. Ham, 

der får det hele til at køre rundt. Alle beboere på kollegiet har 

mødt ham, men ingen kender ham helt. Hvem er han egentlig? 

Hvor længe har han været på kollegiet? Hvilke uddannelser har 

han bag sig? Og hvordan forholder Lars Kaj sig egentlig til sit arbej-

de? For at finde ud af lidt mere om denne gårdmand, har NybroTi-

dende taget sig en snak med ’Manden bag kollegiet’.  

 

Lars Kaj, som d. 27/8 kunne fejre sin sjette runde fødselsdag, har 

haft sin post på kollegiet siden 1995 - i hele 22 år.  

 

I første omgang var NybroTidende interesseret i at høre mere om 

Lars Kajs baggrund og uddannelse:  

Nu befinder vi os på et sted, hvor der bor unge, som er i gang 

med en masse forskellige uddannelser. Hvilken uddannelse tog 

du i sin tid? 

”Efter 10. klasse røg jeg i Forsvarets Flyvevåben i 4,5 år ved Flyve-

stationen Værløse. Jeg har altså en uddannelse som ’Professionel 

dræber’” fortæller Lars Kaj med et glimt i øjet. ”Ej, jeg var ikke ud-

stationeret, men tog et par ture til Grønland med specialuddannel-

sen som forsyningsspecialist. Så kørte jeg lastbil i de efterfølgende 

ca. 4 år. Og så har jeg været i byggebranchen lige siden og senere 

igen i 4 år på Danmarks Internationale Kollegium før jeg kom her-

ud. ” 

Vores varmemester har altså været lidt rundt omkring hvad ung-

dom og uddannelse angår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Kaj som ung 

Det er lidt af et anderledes job du har fået dig. Hvorfor netop 

denne stilling? 

”Jeg havde langt til mit forrige job, og kunne godt tænke mig noget 

lidt tættere på. Under en sejltur på Lyngby Sø fik jeg mig et godt 

grin da 8 stykker unge (som jeg gik ud fra boede på kollegiet), kom 

sejlende i en lille optimist-lignende jolle, der selvfølgelig kæntrede. 

Jeg sagde for sjov, at på det kollegie skulle jeg da være gårdmand. 

Efterfølgende tog jeg chancen, og afleverede min ansøgning til min 

forgænger, Ib, hvorefter jeg fik jobbet. ” 

” -Og her har jeg uden undtagelse de sødeste beboere! Det ved jeg, 

da for det første har jeg som sagt været på DIG-kollegiet og for det 

andet er jeg nogen gange til konflikttaklingsmøder… ” 

Som værende del af et kollegie kommer beboere forbi med diver-

se problemer på daglig basis. Hvilken henvendelse har været den 

sjoveste? 

”Tjoh, der er virkelig mange. For ikke så længe siden kom en ud-

vekslingsstuderende forbi for at fortælle, at han havde problemer 

med sin ’Air sucker’…. Joh, han mente såmænd sin ventilation. ”  

Hvad er det værste ved at arbejde på kollegiet? 

”Det er, når der kommer kloakvand i kældrene! (Specielt i J-K-

kælderen – KælderCaféen!) Hold da kæft en weekend jeg havde… 

Øj! ” 

Man ser dig ofte cykle rundt på din Christianiacykel. Hvilke ture 

kan du bedst lide? 

”Jamen, det må være Lyngby Sø rundt, men det får jeg simpelthen 

gjort for lidt… I gamle dage tog jeg også rundt om Bagsværd Sø 

(på den 10 år gamle Christiania-bike), hvilket godt kunne være lidt 

svært, når man skulle igennem skov-delen... Det kan godt være jeg 

er ved at komme op i alderen, men jeg bliver her sku 10 års tid end-

nu. ” 

NybroTidende må gå ud fra, at alle udtalelser er sandfærdige. Når 

man snakker med ham, kan man ind imellem drages i tvivl om, 

hvorvidt Lars Kaj laver sjov eller er gravalvorlig. Mange ting siges 

nemlig lidt i spøg. - Han er nemlig lidt af en spøgefugl, men dette 

gør det da både sjovt og hyggeligt at besøge varmemesteren når 

irriterende småproblemer opstår nu og da  

 

 

 
Interview med kollegiets Driftsleder: Hvem er han egentlig? 

Clara, K55 

Blå bog om Lars Kaj: 

Alder: 60 år 

Opvokset: Høje Gladsaxe 

År på kollegiet: 22 

Civilstand: Single 

Børn: 1 barn, 2 børnebørn 

Dyr: 1 hund samt 3 katte 

Kvaliteter: Hjælpsom, fuld af gåpåmod,  sort humor 



N O V E M 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 
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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. 

Svar på quiz på side 11: 1. b) Nej, 2. c) Socialdemokratiet, 3. a) Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan, 4. c) Henrik Pontoppidan, 5. b) Andelsbevægelsen, 6. 
b) 1814, 7. a) Karen Blixen, 8. c) Niels Bohr, 9. b) Folketinget, 10. a) 7 år, 11. c) Afghanistan, 12. a) Carl Nielsen, 13. a) EU, 14. c) Domstolene, 15. b) I 
1980’erne, 16. c) Der er et yndigt land, 17.  b) 15 år, 18. b) Berlingske Tidende, 19. a) indenfor 24 timer, 20. a) Folketinget, 21. a) 1953, 22. b) retten 
til fri abort, 23. a) islam, 24. c) Guldalderen, 25. b) Det danske arbejdsmarked, 26. c) Anders Fogh Rasmussen, 27. a) Nej, 28. b) I renæssancen. 
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Dagsorden - Beboerrådsmøde – 1. novem-

ber 2017: 

1) Fremmødte: 

2) Valg af ordstyrer og sprog: 

3) Antal stemmeberettigede: 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde: 

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) Ny formand for motionsklubben v. Ole 

Busborg Jensen 

Til diskussion og afstemning: 

Jeg vil gerne stoppe som formand i moti-

onsklubben, da jeg ikke har tiden og over-

skuddet til den længere. 

Niels Matthiessen vil meget gerne overta-

ge, men andre skal selvfølgelig også have 

mulighed for at stille op til posten, så der 

kan blive stemt om det. Jeg vil dog gerne 

selv anbefale Niels, da han selv bruger 

klubben meget og han tit kommer med 

mange gode forslag til ændringer og for-

bedringer. 

B) Forslag til nye regler for køkkenkasserer 

v. Kasper Hansen 

Til diskussion: 

Et forslag til implementering af en række 

regler, der kan ensarte administrationen af 

kollegiets køkkenkasser og forebygge at 

der opstår mistillid mellem beboere og 

køkkenkasserer. En eventuel vedtagelse af 

de nye regler forventes at skulle behandles 

på et beboermøde, hvorfor punktet kun er 

til diskussion. (se vedhæftede) 

C) Rådighedsbeløb til afholdelse af aktiv-

fest v. Bestyrelsen 

Til diskussion og afstemning: 

Det er endnu en gang blevet tid til at afhol-

de aktivfest. Aktivfesten er ment som en 

anerkendelse af de kollegianere, der til 

daglig yder en indsats for alle kollegianere, 

hvad enten arbejdet er af administrativ 

eller social karakter. 

Der søges om et rådighedsbeløb til at dæk-

ke mad og drikkevarer. Det forventes, som 

tidligere år, at budgettet ligger imellem 

8.000-14.000 afhængig af hvor mange af de 

aktive der deltager. Sidste aktivfest blev 

afholdt i februar 2016. 

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer. 

11) Evt. 

12) 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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Affaldssortering på Nybrogård 

”Pap, papir, glas, metal, plast… Hvor skal 

det hen??? Og hvad skal i beholderne?” 

spørger du sikkert dig selv, når du skal ud 

med de forskellige affaldstyper. På kollegi-

et er der gode muligheder for at sortere dit 

affald, men der er dog regler omkring det, 

som du får her i denne artikel. 

 

Ude foran opgangene på kollegiet er der 

flere forskellige grønne affaldscontainere: 

Én til plast, én til metal, én til husholdnings-

affald og én til papir. Derudover er der de 

grønne mælkekasser. Her i det følgende 

fortælles der om, hvad der skal i hvad 

(Gladsaxe Kommunes regelsæt). 

 

Plast 

I containeren med ”plast” påtrykt, må du 

smide plastaffald i. Hermed menes: 

- Plastikbokse 

- Emballager fra mad 

- Plastiklåg 

- Plastbeholdere 

- Plastbøtter 

- Plastdunke 

- Plastikfolie 

- Plastikposer 

 

Dette må du IKKE putte i: 

- Skumbakker 

- Tøj af plastik (regntøj, gummistøvler mv., de 

er af PVC) 

- Flamingo (det er husholdningsaffald) 

- Havebassiner (PVC) 

- Haveslanger 

- Medicinemballage 

- Gavebånd eller lign. (det er husholdnings-

affald) 

 

PVC (polyvinylchlorid) kan du kende på et 

symbol bestående af en trekant med et tretal 

i. 

Emballager fra mad skal være nogenlunde 

rent før det puttes i containeren. Dermed 

menes, at emballagen af plast skal skylles af 

med koldt vand—benyttes varmt vand og 

sæbe, opnås der ikke en særlig stor miljø-

effekt ved at lægge det til genbrug. 

Dermed må der altså ikke være madrester i 

mademballagerne. 

 

Plastaffald bliver genbrugt til eksempelvis 

fleecetrøjer, som du kan varme dig i om vin-

teren :-)    

Metal 

I containeren med ”metal” påtrykt, må du 

smide metalaffald i. Hermed menes: 

- Konservesdåser (tomater, tun mv.) 

- Øl– og sodavandsdåser (uden pant) 

- Køkkenting af metal (også gryder og pander) 

- Kapsler (også kaffekapsler til Nespresso) 

- Køkkensakse (også med plasthåndtag) 

- Låg af metal 

- Stanniol 

- Metalstænger og rammer 

 

Du må IKKE putte følgende i: 

- Metal indeholdende elektronik (det er elek-

tronik og skal afleveres på genbrugsstation) 

- Trykflasker og spraydåser (det er farligt 

affald og skal afleveres på genbrugsstation) 

- Pakninger fra medicin 

- Metalfolieposer 

Metalaffaldet bliver til eksempelvis søm, då-

ser, pander og andre metalprodukter. Syv 

kapsler fra sodavandsflasker kan blive til én 

ny konservesdåse. 

Papir 

Containeren med sprækken i toppen er til 

papir. Med dette menes: 

- Aviser og ugeblade 

- Breve og kuverter 

- Brochurer 

- Fotokopier 

- Skrive og tegnepapir 

 

Dette må du IKKE putte i: 

- Gavepapir 

- Indbundne bøger 

- Mælke- og juicekartoner 

- Pap og karton 

- Æggebakker 

- Bøger af hardback 

Papirmaterialer bliver genbrugt til … (tada!) 

nyt papir. Eksempelvis indeholder aviser næ-

sten 100% genbrugspapir. 

Glas 

Glas stilles i mælkekasserne. Inden da skal de 

dog være rengjort. Følgende typer kan læg-

ges i: 

- Glasflasker (spiritusflasker, vinflasker mv.) 

- Syltetøjsglas 

- Konservesglas 

- Flasker til saft 

- Almindelige drikkeglas 

Med glas menes IKKE: 

- Keramik 

- Porcelæn 

- Krystalglas 

- Vinduesglas 

- Elpærer 

- El-sparepærer 

- Lysstofrør 

Elsparepærer og lysstofrør er farligt affald (de 

indeholder eksempelvis kviksølv). Keramik og 

porcelæn skal afleveres til storskrald. 

Glas kan genbruges til nyt glas. 

 

Pap 

Nok den affaldstype, der er mest tvivl om. 

Her kommer der en forklaring på, hvad der 

menes med pap: 

- Papkasser (uden flamingo) 

- Bølgepap 

- Karton (ikke mælke– og juicekartoner!) 

- Papemballage  fra f.eks. Tandpasta 

- Toiletpapirruller 

- Æggebakker 

 

Og derfor betegnes følgende IKKE som pap: 

- Pizzabakker 

- Mælke– og juicekartoner 

- Bøger 

- Flamingo 

- Papir 

Især pizzabakker og mælkekartoner ses der 

mange af i mælkekasserne, men det er ren 

og skær husholdningsaffald og kan altså IKKE 

genbruges. De skal derfor i den sidste contai-

ner, der ikke er blandt de nævnte, som er til 

husholdningsaffald (=alt det andet). 

Elektronik og farligt affald skal på genbrugs-

stationen. Hvis du er tvivl, kan du se mere på  

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/

byg_og_bolig/affald_og_genbrug 

    

 

Frederik, H2 
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Tjek på din by: Raadvad og Dyrehaven 

”Raadvad, det er da navnet på et sæt kni-

ve, vi har liggende i køkkenet”, tænker du 

måske nok, når du hører navnet Raadvad. 

Men der er nu engang en god mening med 

galskaben, og for at finde den skal vi en tur 

til Jægersborg Dyrehave. Tag med på en 

tur ud i det grønne. 

Navnet Raadvad stammer nemlig fra den 

lille by af samme navn, der er beliggende i 

det nordøstlige hjørne af Lyngby-Taarbæk 

Kommune. I denne lille by lå den oprindeli-

ge Raadvad Knivfabrik, og herfra stammer 

altså de knive, som mange formentlig har 

liggende ude i køkkenet.  

Fabrikken opstod oprindeligt i 1758 under 

navnet Raadvaddams Fabrikker og produce-

rede husgeråd (dvs. redskaber til madlav-

ning). Omkring 1. Verdenskrig blev fabrik-

ken til Raadvad Knivfabrik, som prudcerede 

knive og brødskærere. Dog stoppe produkti-

onen af knive her i 1970’erne, hvorefter 

produktionen blev flyttet til Jylland. I dag 

har navnet Raadvad på knivene skiftet navn 

til Fiskars. 

Og hvordan fik man så energi til produktio-

nen dengang? Det fik man ved  hjælp af 

Mølleåen, som skærer gennem Raadvad på 

vej mod Øresund. 

Dog står den lille by Raadvad den dag i dag 

som en lille idyllisk landsby midt i skoven, 

som den også gjorde for århundreder si-

den—og man er kun 15 km nord for Køben-

havn. 

 

Jægersborg Dyrehave 

Raadvad ligger i det område, der kaldes 

Jægersborg Dyrehave—i daglig tale kaldes 

området blot Dyrehaven. I dag er dette om-

råde landets mest besøgte naturområde 

med 7,5 mio. gæster om året, og den stør-

ste seværdighed i haven er de 2.000 hjor-

tevildt. 

Området har en lang historie bag sig. 

Tilbage i år 1669 indhegnede kong Frede-

rik den 3. en skov med vildt, så han kunne 

holde jagter i den nye Dyrehave. Hans 

efterfølger Christian den 5. udvidede se-

nere dette areal og omdøbte det gamle 

Ibstrup Slot til Jægersborg Slot, og deraf 

kom navnet Jægersborg Dyrehave. 

Christian den 5. var begejstret for de såkald-

te parforcejagter, som foregår ved at 20-30 

jægere til hest med gjaldende jagthorn og 

jagthunde forfølger en kronhjort, indtil at 

denne er så udmattet, at den fornemmeste 

i selskabet kan nærme sig dyret og give den 

nådesstødet med sit jagtsværd. I 1777 blev 

disse jagter forbudt, men jagtvejene, der 

opstod i Dyrehaven, er i dag kommet på 

UNESCO’s fornemme liste over verdenskul-

turarv. Parforcejagtlandskaberne findes 

også i Gribskov og i Hareskoven, begge be-

liggende i Nordsjælland. 

 

Bakken 

I sydenden af Jægersborg Dyrehave finder 

man intet mindre end verdens ældste forly-

stelsespark: Bakken. (Dyrehavs)Bakken op-

stod i 1583 som markedsplads i den konge-

lige dyrehave, og i de efterfølgende århund-

reder blev Dyrehavsbakken et yndet ud-

flugtsmål for københavnerne. Forlystelser-

ne, som vi kender dem i dag, kom dog først 

til i 1900-tallet. Inden da kunne var der telte 

med gøglere, som optrådte med deres løjer. 

 

Eremitageslottet 

Eremitageslottet i midten af Dyrehaven var 

centrum for de kongelige jagtselskaber. Det 

blev opført i 1734-1736, og i dag anvendes 

slottet fortsat til frokostselskaber med jæv-

ne mellemrum. 

 

Strandmøllen 

Umiddelbart øst for Raadvad finder man 

Strandmøllen, som ligger lige ud til Strand-

vejen. Ved dette sted løber Mølleåen ud i 

Øresund og har således løbet hele vejen fra 

Farum Sø, gennem Furesøen og Lyngby Sø 

og forbi Lyngby Centrum, Fuglevad, Brede, 

Ørholm, Ravnholm og naturligvis også Raad-

vad. Ved Mølleåens udløb byggedes i 1500-

tallet en papirmølle. Produktionen af papir 

stoppede imidlertid i 1898, men i 1917 køb-

te handelsmanden Christian Nielsen Strand-

møllen og etablerede virksomheden Strand-

møllen Industrigas. I 1920 byggedes et værk 

til produktion af ilt, men dette stoppede i 

1990’erne. I dag har virksomheden dog sit 

hovedkontor her. 

 

Hvordan kommer man dertil? 

Raadvad kan nås med buslinje 182 og 183. 

Fra Lyngby kan Bakken og Strandmøllen nås 

med linje 388. Fra København kan man dog 

nemmest komme dertil med S-tog linje C 

eller Kystbanen til Klampenborg Station. 

Ellers kan det kun anbefales at tage en cy-

keltur dertil gennem den flotte skov. 

 

I næste nummer af NybroTidende: 

Lyngby Centrum 

 

 

 

 

 

   Frederik, H2 
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Kan du blive dansk statsborger? 
For at ansøge om dansk statsborgerskab 
skal man bestå en test: http://
indfodsretsprove.dk/spoergsmaal/
indfoedsretsproeven-den-7-juni-2017/. Der 
har været mange diskussioner gennem åre-
ne om at de fleste danskere ikke engang 
selv ville kunne bestå. Her er de første 28 
spørgsmål (ud af 40) fra 2017. Man skal ha-
ve 80% rigtige for at bestå, dvs. du skal sva-
re rigtig på ca. 22/23 ud af disse 28. Kan du? 
(se svarerne på side 8). 

1. Må en dommer bære symboler, der viser 
hans eller hendes religiøse eller politiske 
overbevisning? 

a) Ja b) Nej 

2. I 1870’erne opstod der en arbejderbevæ-
gelse i Danmark. Hvilket parti organisere-
de arbejderne i denne bevægelse sig i? 

a) Radikale Venstre 

b) Socialistisk Folkeparti 

c) Socialdemokratiet 

3. I 1970’erne kom der mange gæstearbej-
dere til Danmark. Hvilke lande kom de 
fleste af dem fra? 

a) Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan 

b) Indien, Vietnam og Thailand 

c) Iran, Irak og Palæstina 

4. Hvilken forfatter har blandt andet skrevet 
Lykke-Per? 

a) Søren Kierkegaard    b) Herman Bang 

c) Henrik Pontoppidan 

5. I 1800-tallet blev der grundlagt en bevæ-
gelse, hvor bønder slog sig sammen om 
blandt andet at oprette mejerier og 
brugsforeninger. Hvilken bevægelse? 

a) Andelsbevægelsen 

b) Græsrodsbevægelsen 

c) Højskolebevægelsen 

6. Hvornår ophørte unionen mellem Dan-
mark og Norge? 

a) 1723        b) 1814         c)1905 

7. Hvilken dansk forfatter har skrevet Den 
Afrikanske Farm, der udkom i 1937? 

a) Karen Blixen        b) Inger Christensen 

c) Tove Ditlevsen 

8. Hvilken dansk fysiker modtog i 1922 No-
belprisen i fysik? 

a) H. C. Ørsted         b) Ole Rømer 

c) Niels Bohr 

9. Hvem vedtager lovforslag? 

a) Regeringen           b) Folketinget 

c) Dronningen 

10. I 1814 blev der indført en reform om 
skolepligt i Danmark. Hvor mange år 
skulle børn ifølge denne reform gå i 
skole? 

a) 7 år      b) 10 år    c) 12 år 

11. I 2002 besluttede Folketinget, at danske 
soldater skulle deltage i en internatio-
nal indsats. Hvor henne? 

a) Det tidligere Jugoslavien 

b) Libyen                     c) Afghanistan 

12. Hvilken dansk komponist er kendt i hele 
verden for blandt andet sine operaer? 

a) Carl Nielsen           b) B. S. Ingeman 

c) Bent Fabricius-Bjerre 

13. Hvilken international organisation har et 
folkevalgt parlament, hvor Danmark har 
13 medlemmer? 

a) EU         b) FN              c)NATO 

14. Hvem har den dømmende magt? 

a) Folketinget            b) Regeringen 

c) Domstolene 

15. Hvornår besluttede Folketinget, at man 
ikke ville have atomkraft i Danmark? 

a) I 1960’erne             b) I 1980’erne 

c) I 2000’erne 

16. Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et 
digt, som senere blev Danmarks natio-
nalsang. Hvad hedder digtet? 

a) Danmark, mit fædreland 

b) Vi elsker vort land 

c) Der er et yndigt land 

17. Hvad er den kriminelle lavalder i Dan-
mark? 

a) 12 år      b) 15 år          c)18 år 

18. Hvilken avis udkom første gang den 3. 
januar 1749? 

a) Jyllands-Posten 

b) Berlingske Tidende      c) Information 

19. Hvornår skal en borger, der bliver an-

holdt, senest stilles for en dommer? 

a) Indenfor 24 timer 

b) Indenfor 48 timer 

c) Indenfor 72 timer 

20. Ombudsmanden er en kontrolinstans i 
forhold til offentlige myndigheders af-
gørelser. Hvem vælger ombuds-
manden? 

a) Folketinget             b) Regeringen 

c) Befolkningen 

21. Hvornår blev grundloven senest æn-
dret? 

a) 1953         b) 1973           c)1993 

22. Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 
1973? 

a) Retten til ligeløn b) Retten til fri abort 

c) Retten til skilsmisse 

23. Hvad er den næststørste trosretning i 
Danmark? 

a) Islam      b) Katolicisme     c) Jødedom 

24. Hvad kaldes perioden i første halvdel af 
1800-tallet, hvor den danske kultur 
blomstrede? 

a) Modernismen       b) Oplysningstiden 

c) Guldalderen 

25. Hvilket af følgende områder har Septem-
berforliget fra 1899 i særlig høj grad 
haft betydning for? 

a) Det danske skattesystem 

b) Det danske arbejdsmarked 

c) Det danske uddannelsessystem 

26. Hvad hedder den tidligere statsminister, 
der blev generalsekretær for NATO i 
2009? 

a) Helle Thorning-Schmidt 

b) Poul Nyrup Rasmussen 

c) Anders Fogh Rasmussen 

27. Skal en minister være medlem af Folke-
tinget? 

a) Ja     b) Nej 

28 I hvilken historisk periode regerede Chri-
stian 4.? 

a) I middelalderen        b) I renæssancen 

c) I oplysningstiden 
Agnes, O4 

http://indfodsretsprove.dk/spoergsmaal/indfoedsretsproeven-den-7-juni-2017/
http://indfodsretsprove.dk/spoergsmaal/indfoedsretsproeven-den-7-juni-2017/
http://indfodsretsprove.dk/spoergsmaal/indfoedsretsproeven-den-7-juni-2017/
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Cremet jordskokkesuppe med ristet bacon 
på toppen (4 pers.) 

 

Ingredienser: 

- 300 g. jordskokker 

- 200 g. løg 

- 250 g. kartofler 

- 2 spsk. Olivenolie 

- 8 dl. Hønsebullion 

- 1 tsk. Muskatnød, friskrevet 

- 2,5 dl. Piskefløde 

- 2 spsk. Citronsaft, friskpresset 

- Groft salt 

- Peber 

 Pynt: 

 - Bacon I tern 

 

Fremgangsmåde: 

Skræl jordskokker og kartofler og skær dem 
i grove stykker. Pil løget og skær i tern.  
Rist grøntsagerne i olivenolie i en gryde og 
tilsæt hønsefonden- Lad det simre i 20 mi-
nutter og tilsæt piskefløde og reven muskat. 
Lad det simre yderligere 5 minutter til alt er 
mørt.  
Blend suppen og smag til med salt, peber og 
citronsaft.  
Bacon ristes sprødt på en pande og tages 
op.  
Server med flutes. 

 

Kartoffelsuppe med porrer og bacon (4 
pers.) 
 
Ingredienser: 

- 10 g smør 

- 1 grofthakket zittauerløg (ca. 75 g) 

- 500 g kartofler i små tern 

- 2 porrer i ringe - den hvide del (ca. 350 g) 

- ¾ liter grøntsagsbouillon 

- 1 dl Piskefløde 38% 

- 1 tsk groft salt 

- friskkværnet hvid peber 
 Bacondrys: 
 - 150 g. bacon 
 - 1 grofthakket porre—den grønne del 

(ca. 150 g.) 
 

Fremgangsmåde: 
Lad smørret smelte ved kraftig varme, men 
uden at det bruner. Svits løg og kartofler i 
ca. 2 min. Tilsæt porrer og svits i yderligere 
ca. 1 min. Hæld bouillon ved og lad suppen 
koge i ca. 20 min. - eller til grøntsagerne er 
møre. Blend suppen til den er jævn - enten 
med en stavblender eller i en almindelig 
blender. Kom suppen tilbage i gryden sam-
men med fløde, salt og peber. Bring suppen 
i kog og smag den til. 
Bacondrys 
Læg imens bacon i en tør pande og steg det 
ved kraftig varme i ca. 3 min. Skru ned og 
steg det færdigt ved jævn varme i ca. 5 min. 
Tag bacon af panden og lad det dryppe af 
på fedtsugende papir. Tør panden af og 
kom porrerne i, steg dem ved kraftig varme 
i ca. 4 min. Knus den stegte bacon let og 
tilsæt det til porrerne. 
Server kartoffel porresuppen med ristet 
brød og bacondrys. Pynt evt. med brønd-
karse. 
 

Græskar-gulerodssuppe (2 pers.) 

 

Ingredienser: 
- 1/2 Hokkaido græskar 

- 3 gulerødder 

- 1 løg 

- 1 fed hvidløg 

- 1/4 tsk. ingefærpulver 

- 1/2 terning hønsebouillon 

- 1/2 terning grøntsagsbouillon 

- 5 dl vand (cirka) 

- Salt og peber 

- Olivenolie til stegning 

Fremgangsmåde:  
Skræl hokkaido græskaret og skær kødet ud 
i mellemstore stykker. Skræl gulerødderne 
og skær dem ud i mellemstore stykker. 
Skær løg og hvidløg ud i mindre stykker. 
Opvarm lidt olivenolie i en gryde og svits løg 
og hvidløg i et minuts tid. Tilsæt græskar og 
gulerødder og svits i yderligere 1 minut. 
Hæld nu vand i gryden, til det lige præcis 
dækker grøntsagerne (cirka 5 dl). Læg låg på 
gryden og lad suppen koge op. 
Kom buillon, ingefærpulver, salt og peber i 
gryden og lad suppen koge, til grøntsagerne 
er møre nok, til at kunne blendes (cirka 10-
15 minutter). 
Blend suppen med en stavblender og smag 
til med salt og peber. Hvis du synes suppen 
er for tyk kan du tilsætte lidt mere vand. 
Suppen kan eventuelt serveres med en klat 
creme fraiche og lidt persille hvis man er til 
det. (Eller ristet bacon!) 

Velbekomme!  

NybroTidendes Novembermadklumme: 

Efterårstema 
 

Det bliver koldere og koldere. Godt med en gang suppe til at varme 
knoglerne. OG BACON! Man kan aldrig gå galt i byen med bacon. 

Agnes, O4 

https://www.arla.dk/produkter/karolines-kokken/piskeflode-38pct-1412liter-3997/
https://bageglad.dk/smutte-mandler/


 

Nybrogå rd Kollegiets sekretåriåt 
søger nye medårbejdere 

 

Hvad går jobbet ud på? 
Arbejdsområdet indebærer behandling af studiekontroller, dispensationsansøgninger, interne ventelister, opsi-
gelse af lejemål samt fremleje og andet ad hoc arbejde. 
Du får god føling med kollegielivet og hvad der sker “bag murene”, samt mulighed for at hjælpe dine medkolle-
gianere med at navigere gennem reglerne og gøre livet så smidigt som muligt. 

Hvilke krav er der? 
Du skal have gode formuleringsevner, være flydende i både skriftligt og mundtligt dansk, være stærk i engelsk 
både mundtligt og skriftligt, være imødekommende og have ordenssans. Sluttelig kræves der, at du kan arbej-
de mindst indtil det første halvår efter ansættelsen. 

Hvad er arbejdstiden? 
Du skal kunne arbejde fast to gange om ugen. Sekretariatets kontortid er mandag 19:00-20:00 og torsdag 20:00
-21:00, som udgør fast arbejdstid. Derudover så møder man til vagt 30 min før åbningstid, og bliver bagefter, 
hvis nødvendigt. I gennemsnit vil du komme til at arbejde omkring 2-5 timer om ugen, men i travle perioder 
mere. Du kan selvfølgelig tage fri i kortere perioder med eksamen eller ferie, så længe det passer ind med de 
andre ansatte i sekretariatet. 

I øvrigt 
Lønnen er ca. 150 kr. i timen og du vil blive grundigt oplært af de andre ansatte i sekretariatet. 

Interesseret i ekstra timer? 
Hvis man er interesseret i ekstra timer ud over timerne i Sekretariatet, så er det muligt også at blive ansat som 
Sekretær for Beboerrådet, hvor arbejdet består i at udarbejde dagsordener, indkaldelser og referater til bebo-
errådsmøder og beboermøder, samt udarbejdelse af stillingsopslag til ledige poster og udsendelse af ovenstå-
ende på internt mailsystem. 
Sekretæren har mødepligt ved beboerrådsmøder og beboermøder (maks. en hverdagsaften om måneden), og 
arbejdstiden vil være ca. 3 timer om måneden. Lønnen for Sekretær-stillingen er den samme som for Sekretari-
atet. 

Interesseret? 
Hvis du er interesseret så send en jobansøgning til Sekretariatet på sek@nybro.dk. Ansøgningen skal indsendes 
senest onsdag d. 12. november, der holdes dog samtaler løbende. Ansættelsesstart vil ske fra d. 1. december 
2017. Det vil være en fordel hvis du er interesseret i både Sekretariatet og Sekretær-jobbet, men alle henven-
delser vil blive taget i betragtning. Du bedes understrege i din ansøgning om du ønsker begge stillinger, eller 
kun den ene af dem. 
Har du spørgsmål, så kontakt sekretariatet på sek@nybro.dk eller kig forbi sekretariatet i H-kælderen i åbnings-
tiden. 

mailto:sek@nybro.dk
mailto:sek@nybro.dk
mailto:sek@nybro.dk
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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:  

1. nov: Sol op: 7:16 Sol ned: 16:30 

3. nov: J-dag 

4. nov: Nybrogård Kollegiets Halloween-fest 

5. nov: Hubertusjagt i Dyrehaven 

5. nov: Tivoli lukker for Halloween 

10. nov: Mortensaften 

18. nov: Tivoli åbner for julesæsonen 

24. nov: Black Friday 

31. nov: Sol op: 8:14 Sol ned: 15:43 

Clara, K55 

Sudoku. Sværhedsgrad:  

 
Med mindre man har været heldig og fået tildelt ét af 

kollegiets store værelser, kender man måske til proble-

met med ikke at have plads nok på sit værelse. Ind imel-

lem må man simpelthen tage tyren ved hornene og rydde 

ud i sine ting og sager (selvom det kan være noget af en 

overvindelse).  

Hvis man lige er flyttet ind, kan det være, at man mang-

ler et par møbler eller lidt pynt til at personliggøre værel-

set. 

Hvad enten man gerne vil af med sine ejendele eller købe 

nogle nye, er Tradono vejen dertil. 

Sådan fungerer appen: Som det er med mange apps for 

tiden, skal man bruge sin Facebook-bruger til at logge 

ind. 

Appen har en startside med et udvalg af alt fra tøjstykker 

som bluser bælter og sko, til stearinlys, sofaer og potte-

planter. Alle ting har pris stående tydeligt under sig. Hvis 

det virker for uoverskueligt med alle de forskellige ting 

samlet på samme side, kan man blot vælge den kategori, 

man er interesseret i: Mode til kvinder, mode til mænd, 

hjem og indretning, cykler, elektronik, til børn eller hob-

by og fritid. 

Når man sætter ting til salg (hvilket er meget ligetil) får 

man ligesom på Facebook notifikationer, såfremt nogen 

liker éns vare, stiller et spørgsmål, skriver en kommentar 

eller byder på varen. 

Alt i alt: Tradono er en forholdsvis praktisk og en mere 

overskuelig app end eksempelvis Den Blå Avis og mere 

anonym og brugervenlig end Nybrogård Kollegiets Face-

book-gruppe.  

Selvom der er et stort udvalg af møbler m.v. er størstede-
len af det, som sættes til salg på appen, tøj. Så hvis man 
enten er glad for mode og ikke kan 
få nok tøj, eller har for meget og vil 
at med det, kan Tradono hjælpe én 
på vej! 


