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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 langt om længe december og dermed den må-

ned på året, hvor det er fuldt tilladt at overspise risengrød,  

søde sager, flæskesteg og alt hvad hjertet ellers begærer. 

Men december er også en måned, hvor mange af os på kol-

legiet læser til eksamen, så selvom alle har en travl måned 

med diverse julefrokoster og gaveindkøb, så husk at vise 

hensyn, så vi alle får en god julemåned. 

Og når julemaden og snapsen har lagt sig, kan du hvile tøm-

mermændene fra julefrokosten med NybroTidende—du 

skal nemlig undvære os helt til februar. 

Fra redaktionens side ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår (og husk at passe på fingrene den 31/12!) :-) 

 Tjek på din by s. 9 

   

 

 

 

 

Merry Yuletide, s.  10 

 

 

B) Forslag til nye regler for køkkenkasserer 

v. Kasper Hansen  (R-66) 

Et forslag til implementering af en række 

regler, der kan ensarte administrationen af 

kollegiets køkkenkasser og forebygge at der 

opstår mistillid mellem beboere og køkken-

kasserer. En eventuel vedtagelse af de nye 

regler forventes at skulle behandles på et 

beboermøde, hvorfor punktet kun er til dis-

kussion. 

Beboerrådet er generelt positivt stemt over-

for implementeringen af nye regler for 

driften af køkkenkasserne, der forhåbentlig 

vil kunne forebygge interne uoverensstem-

melser og misbrug af de fællesmidler. 

 

Nyt fra beboerrådet 

Næste beboerrådsmøde: 11. decem-

ber 2017 

 

 

 

 

 

Juletraditioner,  s. 5 

Glædelig jul og godt nytår! 
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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 Niels, T54 

             (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   Kasper R66 

  antennegruppen@nybro.dk  

ST-ulige:     Ditlev, T47   Kældercafeén 

                    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 

 

 

 

 

 

 

Det gik ikke stille for sig, da KælderCaféen 

d. 4/11 åbnede op for kollegiets beboere og 

deres venner til en uhyggelig aften med 

skræmmende oppyntning i form af spøgel-

ser, afhuggede legemsdele og skeletter.  

 

 

 

 

Gæsterne var selvfølgelig også klædt ud. Alt 

fra fugleskræmsler og dukker til kirurger, 

zombier og vampyrer deltog i festligheder-

ne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gruppe fra P.O. Pedersen Kollegiet hav-

de trukket i deres mest skræmmende 

outfits, hvilket viste sig at give pote, da Ni-

na fra P.O.P. for sin indsats vandt første-

præmien for bedst udklædte, og dermed 

en flaske valgfri alkohol. 

 

 

 

 

De tre vindere af kostumekonkurrencen:  

Fra venstre: 3. pladsen (Paw, A-30), 1. plad-

sen (Nina fra P.O.P), 2. pladsen (Simon, R-

48) 

KælderCaféens Halloweenfest 

NB: Overraskelserne baseres på fantastisk gode tilbud!  

Husk: KælderCaféen holder også åbent til nytår 31/12-1/1! 
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Side 4 

 

Årets julekalendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Er du en af dem, der ikke kan få nok af 

julekalendre, og som gerne planlægger 

decemberdagene efter, hvilke kalendre 

der kommer hvornår? NybroTidende giver 

dig her en kort guide til hvilke julekalen-

dre der kommer i år. Og er man flere på 

køkkenerne, der er vilde med disse, kan 

man jo se det i fællesskab. 

 

DR’s julekalendre 

I år har DR intet mindre end tre julekalen-

dre at byde på. Den ene, ”Ramajetternes 

jul” på Ramasjang er dog for de 3-6 årige 

og måske ikke lige den, som er målgrup-

pen her for kollegiets beboere. 

Ellers viser DR1 den norske julekalender 

”Snefald”. Dette er en klassisk julekalender 

om det godes kamp mod det onde og er en  

god blanding af mystik, magi humor og 

selvfølgelig masser af jul. Denne bliver vist 

kl. 19.30. 

DR Ultra viser julekalenderen ”Klassens 

jul”. Denne er en del af fiktionsserien 

”Klassen”. Den handler om hovedpersonen 

Frederiks kamp om at holde sammen på 

sin klasse så han ikke mister sin veninde 

Josefine, fordi hendes mor vil have at hun 

flytter skole. Denne kommer kl. 17.40. 

 

TV2’s julekalendre 

Også på TV2’s kanaler vises der forskellige 

julekalendre. 

På TV2 er der gensyn med Pyrus i 

”Alletiders Nisse” - som blev vist første 

gang i 1995. Denne kommer på TV2 kl. 

16.00. Den anden julekalender ”Tinkas 

juleeventyr” bliver vist kl. 20.00. 

På TV2 Zulu kommer ”Natholdets Juleka-

lender” kl. 21.25 med Anders Breinholt og 

Søren Rasted. Den handler om at teste 24 

juleøl, og da alle afsnittene er optaget på 

samme dag, er det ikke en uvæsentlig 

mængde alkohol, som der er blevet taget 

indenbords. 

Endeligt er der på TV2 Charlie gensyn med 

Oluf Sand og nisserne Fritz, Hansi og Gün-

ther i ”The Julekalender”. Så kan du ikke få 

nok af denne serie og glæder dig til et gen-

syn med denne klassiker, så er det på den-

ne kanal kl. 20.25, at du skal kigge med. 

    Frederik, H2 

                    I løbet af juletiden kan man fra 
       pizzeriaets frostafdeling købe æbleskiver,                         
      som man kan tilberede og nyde på køkkenet 
     

   Husk også pizzeriaets 
       nyeste specialitet 
          ”Ornli´falafel” 
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Side 5 

Beboere kommer og går. Men mens 
kollegianere flytter ud og nye kommer 
til, er der nogle traditioner, som holder 
ved. NybroTidende har været rundt på 
forskellige af kollegiets køkkener, til et 
par snakke om nogle af julens traditio-
ner.  
 
Hvis vi starter fra en ende af, er der er 
både risengrød hver søndag i advent 
med tilhørende lys ovre i AB-
bygningen. Til deres julefrokoster ka-
ster de sig ud i kreative challen-
ges og derudover bliver der spist 
æbleskiver i lange baner. 
 
Ovre i CD er der muntre tider 
med julesange og en benzindunk 
med alkohol. Det lader til, at de-
res alternative druk-tradition kan 
få de fleste til at skråle med på 
‘Jul i Angora’. 
 
En tradition mange køkkener har 
tilfælles er den officielle Klippe-
Klistre-dag, som ofte holdes lige i 
starten af december inden eksamens-
ræset begynder. Mange beboere finder 
det beroligende og stemningsfyldt in-
den presset for alvor starter. 
Det kunne ses sidste år, da der blev 
holdt en klippe-klistre-dag på et af EF-
køkkenerne. 
“Det er en hyggelig og social tradition 
at pynte op med alle de forskellige kre-
ationer folk fletter sammen.” lyder det 
fra én af beboerne. 
 
GH har haft gang i den klassiske køk-
ken-julefrokost. Og som mange andre 
traditioner, er alkohol også en gæst, 
som kan varme én op i den kolde jule-

tid. Der var hygge med oppyntning af 
både mini juletræer og nisse-objekter 
sidste år, så man kan vel godt tænke 
sig at det er noget, der kunne gentage 
sig denne jul. 
Sidst men ikke mindst følger de også 
julekalendere. 
 
I JK-bygningen har legen Nissevenner 
de sidste par år været et hit, mens LM 
holder hyggedruk samt julefrokost med 
tidligere beboere. Og det kan mere end 
vel tænkes, at der også er en hel del 
hyggedruk der også. 
 
NO, siges der, laver en berygtet kaffe-
snaps. Det lyder som en opskrift, som 
os på NybroTidende godt kunne tænke 
sig (psst, hvis nogen lige kunne leake 
opskriften på tidende@nybro.dk, skal 
vi nok prøve at overbevise julemanden 
om at du har varet artig i år). 

 
På PR er der stemning for søde sager 
såsom gløgg og æbleskiver, og på ST 
har man et utal af aktiviteter i julen. 
De pynter op med kræmmerhuse, hol-
der julefrokoster og der er vist kom-
met et nyt forslag frem omkring bag-
ning af honningkagehuse. Det lyder 
som en god ide, især da man ikke rigtig 
har hørt meget til den årlige kagefesti-
val som der plejer at være her på kolle-
giet. 
 
Hvis man føler, at éns eget køkken bur-
de starte nogle juletraditioner, er der 
altså masser af hyggelige ting man kan 

lave. Så bare find din indre nisse frem 
og saml dine medkollegianere til at 
pynte Lars Kajs dør op til jul eller at 
drik gløgg mens i spiser alt for mange 
kattetunger (se s. 12). 
 
Selvom nogle former for juletraditio-
ner bare holder ved, sker der også æn-
dringer i løbet af tiden på kollegiet. 
Som studerende flytter ud og ind, 
kommer og går nogle juletraditioner 
med beboere. Når kollegianere snak-
ker med hinanden på tværs af gangene 
kan man inspirere hinanden til at prø-
ve noget nyt. I sidste ende handler det 
jo bare om at have en rigtig hyggelig 
julemåned. 
 
Men december er jo ikke kun måne-
den for jul og gaver! Det er enden på 
et år og starten på et nyt et. Det er 
tiden hvor folk finder på alt for mange 

urealistiske nytårsforsætter som 
alligevel aldrig holder og januar-
udsalg. Så ikke nok med at man 
foræder sig i ris a la mande (se s. 
12) og drikke sig fuld i enten 
snaps eller juleøl, kommer man 
også til at spise alt for megen 
kransekage og sejle i champag-
ne. Men gode tider er det jo! Og 
nu når vi snakker om traditioner 
her på kollegiet, så holder kæl-
dercafeen et BRAG! af en nyt-
årsfest.  

 Juletraditioner på Nybrogård 

Clara, K-55 & Agnes, O-4 
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Side 6 

1) Fremmødte: Frederik (O-3), Mads (M-

51), Caroline (T-65), John, Frederik (N-29), 

Kasper (R-66), Adrian (C-24), Niels (T-54) 

 

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

29), dansk 

 

3) Antal stemmeberettigede: 6, Beboerrå-

det er stemmeberettiget 

 

4) Godkendelse af referat fra sidste bebo-

errådsmøde  

Godkendt  

 

5) Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

6) Økonomi  

NYK: 341.977 

Net: 207.058 

 

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. 

Der stemmes om indsættelse af Niels 

Matthiesen som ny formand for motions-

klubben. 

For: 6 

Imod: 0 

Blank: 0 

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) 

Beboerrådet er generelt positivt stemt 

overfor implementeringen af nye regler for 

driften af køkkenkasserne, der forhåbentlig 

vil kunne forebygge interne uoverensstem-

melser og misbrug af de fælles midler. 

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. 

For: 6 

Imod: 0 

Blank: 0 

  

10) Indmeldelse og udmeldelse af nye 

medlemmer  

Frederik (O-3) melder sig ud for ST-Lige. 

Niels (T-54) melder sig ind for ST-Lige. 

Frederik (O-3) melder sig ind for M,O,S-

lejlighederne. 

11) Evt.  

Niels spørger om mulighederne for at op-

kræve kontingent. Der diskuteres mulighe-

der for opkrævning af årligt kontingent, 

alternativt foreslås større engangsbeløb 

ved indmeldelse.  

 

Mads foreslår en vis grad af aflønning af 

klubformænd for større klubber på kollegi-

et. 

Adrian spørger til formandskabet for kage-

klubben. Posten er ikke besat på nuværen-

de tidspunkt. 

12) Ny mødedato 

Mandag den 11. december 2017 kl. 19 i H-

kælderen. Der vil blive afholdt ordinær 

generalforsamling (beboermøde) samt be-

boerrådsmøde. 

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

boerrådet > Meld afbud, senest dagen før 

mødet finder sted. 

 

Referat af beboerrådsmøde 
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Dagsorden beboermøde – 11. december 

2017: 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Øvrige meddelelser 

4) Indkommende punkter 

A) Gennemgang af regnskabet for 2016-

2017 v. Bestyrelsen 

Til information: 

Se bilag. 

B) Godkendelse af nye regler for køkken-

kasserer v. Kasper Hansen 

Til diskussion og afstemning: 

Se bilag. 

C) Valg af ny beboerrepræsentant til be-

styrelsen v. Bestyrelsen 

D) Valg af ny suppleant til bestyrelsen v. 

Bestyrelsen 

5) Evt. 

Indkaldelse til beboermøde 

Indkaldelse til beboerrådsmøde 
Dagsorden - Beboerrådsmøde – 11. de-

cember 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) Request for funds to the music room 

following flood on sep 20th v. Andreas 

Willumsen 

Til diskussion og afstemning: 

Following the flood on Sep. 20th the music 

room has been dysfunctional due to dama-

ge to room and equipment. Therefore, we 

wish to apply for funding to replace to da-

maged equipment, and furniture and if 

possible ad a few extra things. (Se bilag) 

B) Isolering af køkkener v. Kasper Hansen 

Til diskussion: 

Vinteren er over os, og det bliver kun kol-

dere. Det betyder også at køkkenerne bli-

ver koldere fordi at isolationen er gammel 

og slidt og derfor ikke er optimal. køkkener 

opvarmer ved brug af alternativer elektri-

ske apparater eller varmen fra ovnene. 

Til diskussion: er det muligt at isolere køk-

kenerne bedre for varme? hvis ja hvornår 

kan det klares? 

C) Sommerfest 2018 v. Kasper Hansen 

Til diskussion: 

De seneste par år har sommerfesten på 

kollegiet ligget ude foran NO køkkenerne. 

vi vil høre om det er muligt at flytte belig-

genheden hen på det store område ved JK 

LM NO 

 

D) Ekstra åbninger v. Kasper Hansen 

Til diskussion og afstemning: 

Vi har I kældercaféen snakket om at prøve 

at have åbninger på hverdagene, det vil 

dreje sig om cafe ligene tilstande med 

kaffe, te, berolig musik osv. åbningstiderne 

vil være 19-22 tirsdag / onsdag (ikke be-

sluttet endnu) der er ingen salg af drinks 

eller shots, dog vil der være mulighed for at 

købe en flaskeøl, kaffe, te, irish coffee 

mm. 

Der vil være mulighed for gratis bordfod-

bold og pool. Der vil være en fast beman-

ding på fra åbning til luk. 

Diskussion: hvad er jeres meninger? evt. 

noget der skal ændres eller noget som 

mangler? 

Afstemning: er det noget kældercaféen må 

gå videre med? 

E) Godkendelse af velkomstfolder v. Fre-

derik Bjerg Clausen 

Til diskussion og afstemning: 

Der er blevet udarbejdet en velkomstfolder 

til beboerne på Nybrogård Kollegiet, se 

bilag. 

F) Valg af ny sekretær v. Frederik Bjerg 

Clausen 

G) Valg af ny beboerrådsformand v. Frede-

rik Bjerg Clausen 

H) Valg af ny suppleant for beboerrådsfor-

manden v. Frederik Bjerg Clausen 

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. 
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De nye chiplæsere på kollegiet 

Har du mon lagt mærke til de nye grå bok-

se, som der er hængt op ved indgangen til 

opgangene? Det er de nye chiplæsere, som 

fremadrettet skal benyttes for at åbne dø-

ren. Og det er måske ikke så mærkeligt 

endda, for vi starter med at skrue tiden to 

og et halvt år tilbage. 

 

Tirsdag den 12. maj 2015 kunne måske have 

været  en ganske almindelig dag som så 

mange andre. Jeg havde dagen før afleveret 

en stor opgave, og var netop gået på læse-

ferie. Da jeg vågnede om morgenen var det 

til beskeder fra min kæreste og min mor, 

der begge spurgte om ”alt var okay, de hav-

de hørt om branden”. ”Brand??”, tænkte 

jeg. Jeg havde ikke set eller hørt om nogen 

brand. Men jeg blev klogere, for da jeg læ-

ste nyhederne umiddelbart efter stod der 

noget  lignende: ”Breaking news: 70 unge 

mennesker evakueret fra brand på kolle-

gie”. Og dermed gik det op for mig, hvad 

der var sket: Der havde været brand på Ny-

brogård!  

Branden var opstået i ST, 70 af beboerne på 

kollegiet var blevet evakueret og alle var 

heldigvis uskadte. Men i opgang ST var køk-

kenerne ødelagte, og særligt for ST-ulige gik 

der lang tid, før der var sat en dato for gen-

husning. Der blev derfor sat skurvogne op til 

enkelte på parkeringspladserne, og andre 

fik mulighed for at bo andre steder i Lyngby 

og omegn. Og Netto på Engelsborgvej, som 

en del af os formentlig handler i, sponsore-

rede en middag til de beboere, hvis bygning 

havde stået i flammer. 

 

Jeg blev med denne historie klar over, hvor 

stort kollegiet egentlig er. Jeg boede selv i 

opgang H, og ligesom andre på opgangen 

havde vi ikke hørt noget til branden før 

morgenen efter, selvom det blot var to 

blokke derfra. Ikke desto mindre var bran-

den naturligvis noget, der berørte  os alle. 

Og nu til det mere væsentlige: Hvordan op-

stod branden egentlig? 

Til at starte med vidste man ikke, hvordan 

branden  opstod. Der gik bl.a. et rygte om, 

at det var en ovn eller komfur, der ikke var 

blevet slukket. 

Men den rigtige årsag så snart dagens lys: 

Ekstra-Bladet kunne den 28. juli 2015 bringe 

en historie om, at en pyroman havde tilstå-

et branden på kollegiet. Brandstifteren var 

en 23-årig ung mand, som mente at stem-

mer i hans hoved befalede ham at stikke ild 

til bygningen (han havde desuden tilstået 

andre store brande i Københavnsområdet). 

Til sidst blev han træt af at høre stemmer, 

og meldte sig selv til politiet. 

Og det er nu her, at chiplæserne kommer 

ind i billedet! For som langt de fleste beboe-

re ved, er der chiplæsere på køkkendørene 

på opgangene. Fremadrettet kommer der 

således også chiplæsere på yderdørene til 

opgangene. 

Årsagen til at chiplæserne nu hænges op, er 

bl.a. at uvedkommende som pyromanen for 

to år siden ikke skal have adgang til opgan-

gene. Med andre ord vil der komme lås på 

opgangsdørene, som der også i dag er på 

køkkendørene.  

På nuværende tidspunkt vides det dog ikke, 

hvornår chiplæserne på yderdørene er klar 

til brug. 

 

   

 

Frederik, H2 
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Tjek på din by: Lyngby Centrum 

Nu bevæger vi os fra de grønne omgivelser 

og ind i selve hjertet af Lyngby. Her er der 

forskellige vigtige dele, der har været med 

til at bygge det Lyngby op, som vi kender i 

dag. 

Navnet ”Lyngby” stammer helt tilbage fra 

Vikingetiden, hvor byen blev grundlagt. Dog 

har man fundet tegn på, at området var 

beboet også i Stenalderen. Bondebyen er 

den ældste bydel, mens Lyngby Kirke er den 

ældste bygning. Dog er byens officielle navn 

”Kongens Lyngby”, idet at jorden oprinde-

ligt tilhørte den danske konge. 

Lyngby Station 

I 1863 byggedes jernbanen til Lyngby. Den 

oprindelige station lå, hvor ”Templet” ligger 

i dag. I 1864 fortsættes jernbanen til Hille-

rød, Fredensborg og Helsingør. 

I 1863 kørte togene på damp, men i 1936 

byggedes banen om til de elektriske S-tog, 

og der kørte herefter mange tog til Lyngby. 

Den nuværende stationsbygning med de 

mange butikker blev færdig i 1960. Den 

første bygning blev erstattet med den an-

den stationsbygning, som havde samme 

placering som den nuværende. Denne 

måtte dog i 1956 lade livet til fordel for an-

læggelsen af Lyngby Omfartsvej som prak-

tisk talt ligger på taget af den nuværende 

stationsbygning. 

Også Nærumbanen, der kører fra Jægers-

borg Station, kørte oprindeligt fra Lyngby 

Station. Dennes linjeføring blev omlagt i 

1936. 

I dag er Lyngby Station et af de største trafi-

kale knudepunkter i Storkøbenhavn med S-

tog, mange buslinjer og en kommende let-

bane. 22.300 passagerer bruger dagligt sta-

tionen og er dermed den 8. største i hele 

landet målt på antal passagerer. 

Lyngby Hovedgade 

Den centrale gade i Lyngby Centrum. Gaden 

har altid været centrum for butikker og 

handlende, og selvom Lyngby Storcenter  

åbnede i 1970’erne er handelslivet bevaret, 

idet kommunalbestyrelsen i 1982 vedtog en 

plan om at beskytte de mindre handlende. 

I dag vil i dagtimerne finde en del trafik og 

somme tider lange bilkøer. Dog har det før i 

tiden været værre, men dette blev hjulpet 

af at gaden blev omlagt i slutningen af 

1990’erne. 

Lyngby Storcenter 

I 1970’erne åbnede Lyngby Storcenter og 

var med sine 116.000 m2 på det tidspunkt 

Nordeuropas største butikscenter. Der, hvor 

storcenteret ligger i dag, lå oprindeligt en 

mose, og man måtte derfor sænke grund-

vandet syv meter. 

Nok ikke så overraskende var butikkerne på 

Lyngby Hovedgade bange for konkurrencen 

fra storcenteret, men udviklingen gik imid-

lertid kun i modsatte retning og begge ste-

der har derfor et rigt handelsliv. I dag er der 

større omsætning i Lyngby Centrum pr. kva-

dratmeter end i det indre København. 

Udover butikker huser Lyngby Storcenter 

også Scandia-hotellet og en stor del af Lyng-

by-Taarbæk Kommunes administration. 

Fæstningskanalen 

Fra midten til slutningen af 1800-tallet hav-

de Lyngby en strategisk placering, hvis Kø-

benhavn skulle forsvares mod fjender. Den 

daværende statsminister J.B.S. Estrup øn-

skede at anlægge en ny befæstning af Kø-

benhavn, og derfor blev Fæstningskanalen 

bygget. Dog blev dette anlæg aldrig anvendt 

til militært brug, og kanalen blev i 1920’er-

ne tørlagt igen. Der er dog planer om at 

fylde vand i den igen for at skabe et rekrea-

tivt område. 

Lyngby Rådhus 

Lyngby Rådhus blev opført i årene 1939-

1942 med Hans Erling Langkilde og Ib Mar-

tin Jensen  som arkitekter. Bygningen er 

især kendt for sin konkave facade. 

Foran bygningen på torvet afholdes jer 

jævnligt arrangementer, bl.a. loppemarked. 

Der sælges også med jævne mellemrum 

brugte cykler, så det er ikke utænkeligt at 

en eller flere af de brugte cykler fra Ny-

brogårds cykeloprydning er havnet her. 

Derudover står Lyngbys store juletræ på 

denne plads. 

Templet 

Bygningen, der i dag kaldes Templet, er fra 

1903. Oprindeligt lå Lyngbys første station 

på denne placering. 

Bygningen husede oprindeligt Lyngbys Tek-

niske Skole. Denne flyttede dog i 1970 og 

bygningen husede herefter ungdomscenter, 

diskotek og spillested. Dette huser  bygnin-

gen også den dag i dag. 

 

 

I næste nummer af NybroTidende: 

Sorgenfri og Virum 

 

   Frederik, H2 
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Merry Yuletide! 

Vi kender juleaften som d. 24. i Dan-
mark. Det varierer rundt omkring i ver-
denen (f.eks. i USA er det julemorgen 
d. 25), men de fleste steder hvor kri-
stendommen er en stor religion holder 
man også jul. Det er blevet mere popu-
lært at holde jul som en kulturel ting 
en egentlig religiøs en. 
Kulturel på den måde at det omhand-
ler traditioner, julekalendere og mas-
ser af mad. Der er stadig religiøse ele-
menter omkring julen. At det er Jesus 
fødselsdag, mange går i kirke og at 
man synger om ”Guds engle små” (Shu
-bi-dua: ’Himmelblå’), men mange folk 
fejrer ikke rigtig jul for at hylde Jesus, 
men mere fordi det er en ting som 
samler venner og familie til hygge. 
 
Man har førhen fejret mange ting om-
kring december, også før Jesu fødsel. 
Romerne fejrede solguden Invictus 
omkring år 200 og der har varet ligne-
de ting i norden hvor de fejrede sol-
hverv. 

En anden tradition som er noget man 
måske kunne tro gik langt tilbage er 
juletræet. Det var ikke før 1800-tallet 
at det kom til Danmark, selvom at det 
allerede var blevet stort i Tyskland i 14
-1500-tallet. 
 
Der er mange forskellige ting man får 
juleaften og de fleste får nok flæske-
steg. Dog er der mange andre retter 
som også holder julen til. Andre steder 

i norden har de tradition med at spise 
enten glaseret skinke eller medister. 
And er også et kendt alternativ i dan-
mark og jeg kender mange som serve-
rer både flæskesteg og and. Kalkun 
eller gås er også julespise og ligesom 
and bliver de som regel stoppet med 
noget. Ved gås er det som regel en 
krydret fars, mens at man stopper æb-
ler og svesker op i gumpen på anden. 
Og oprindelig spiste vi hverken flæske 
– eller andesteg, men gås juleaften. 
For omkring 1800-tallet spillede gåsen 
en stor rolle som nyttefugl, da man 
også brugte dens fjer og dun til dyner. 
Desuden går den som regel bare og 
passer sig selv hele sommeren til at 
blive tyk og fed til jul. Så den er både 
ekstremt nem at passe og slagte—to 
fluer (eller gæs) med ét smæk.  
 
Og så selvfølgelig Julemanden! Ham er 
der også mange versioner af. Fra Coca 
colas rødkindede drikker til hybridge-
den Krampus. 

Den julemand de fleste kender er den 
Gud-lignende mand med stor mave, 
hvidt skæg og som kun ejer en garde-
robe i rød. Han deler gaver ud til alle 
søde børn og ifølge Coca Cola drikker 
han enorme mængder af sodavand. På 
nogle af deres tidligste reklamer står 
der: ”Coke time! Selv julemanden for-
tjener en pause.” 
Julemanden er delvist baseret efter 
Sankt Nikolaus, som var en biskop (og 

nu en helgen) der var kendt for at dele 
gaver ud til de fattige. 

Så er der myten om Krampus. Han er 
godt nok lidt af det modsatte af den 
ellers muntre julemand de fleste ken-
der. Han er kendt for at se ud som en 
blanding mellem en ged og en dæmon 
med en lidt for lang tunge. Denne ver-
sion stammer fra før kristendommens 
oprindelse og er lidt mørkere. Han går 
sigeligt rundt i juletiden og straffer 
børn der ikke opfører sig pænt. Der er 
nogle versioner hvor han koger og spi-
ser dem. Der har de seneste par år væ-
ret en stigning i film, bøger og andre 
medier hvor Krampus har været et ho-
vedtema. 
Hvis han skulle komme til dit hjem på 
Krampusnacht (Krampus natten) d. 5. 

December er 
det en skik at 
tilbyde ham 
snaps. Det er 
nok en god ide 
at gøre, da man 
nok helst vil 
undgå at kom-
me på hans dår-
lige side. 
 

Agnes, O4 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nikolaus
https://da.wikipedia.org/wiki/Biskop
https://da.wikipedia.org/wiki/Helgen
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Flæskestegssandwich (4 pers.): 
 
Ingredienser: 

- 325-350 g stegt flæskesteg med sprød 
svær 
- 4 burgerboller  
- 4 spsk. syltet rødkål 
- 1 kogt kartoffel 
- Et par blade salat 
- 6 spsk. agurkesalat eller 1 halveret syltet 
agurk. 

Dressing: 
- 2 spsk. skyr 
- 2 spsk. mayonnaise  
- ½ spsk. (Dijon) sennep 
- 1 tsk. æblecidereddike 
- 1 tsk. (Akacie) honning 
- Salt og peber 

Rør en dressing af skyr, mayonnaise, dijon-
sennep, æblecidereddike og akaciehonning. 
Smag til med salt og peber. 

NB! Hvis man ikke har lyst til dressingen, 
kan man meget vel bruge rester af sovs i 
stedet. 
 
Fremgangsmåde: 
Flæskestegen varmes. Er det en rest, så 
varm den i ovnen ved et par hundrede gra-
der i ca. 15 minutter – pas på sværen ikke 
bliver sort. Læg evt. stanniol over. Er svæ-
ren blevet blød, så må den have ½-1 minut 
under grill-elementet. Igen: Pas på! 
Bollerne varmer du med i ovnen de sidste 5-
7 minutter.  
Varm rødkålen i mikrobølgeovnen eller i en 
lille gryde. 
Skær flæskestegen i ca. 1 cm tykke skiver, 
der skal være mindst 8 skiver. 

Skær bollerne i to, og smør begge halvdele 
med rigelig dressing eller sovs, hvorefter 
salat bliver anbragt sammen med en skive 
kartoffel eller to. 
Fordel flæskestegsskiverne oven på og kom 
1 spsk. rødkål på, hvorefter at agurkesala-
ten bliver tilføjet til sidst. 
Læg overbollen på og servér med det sam-
me. 

Tip! Når du varmer rødkålen, så prøv at 
tilsætte et par spsk. hyldebærsaft, kirsebær-
saft eller lignende.  

Ris a la mande (4 pers.): 
 
Ingredienser: 
- 3 ¾ dl. risengrød 
- ½ stang vanilje 
- 4 spsk. Flormelis eller 3 spsk. Sukker 
(begge er ca. 30 g.) 
- 75 g. Mandler (ca. 1 ½ dl.) 
- Evt. citronskal 
- 4 dl. Piskefløde 
 
Fremgangsmåde: 
Flæk vaniljestangen, skrab korn ud. Rør va-
niljekornene i den varme risengrød sammen 
med sukker. Afkøl grøden. Skjold, smut og 
hak mandlerne (undtagen 1). Rør dem i grø-
den, evt. sammen med reven citronskal. 
Pisk fløden til skum og bland den i den kol-
de grød. 

NB! Hvis man ikke har vaniljestang kan man 
bruge vaniljesukker i stedet. 

Kirsebærsovs: 
- 1 glas dessertkirsebær uden sten, ca. 400 
g. 
- 1 spsk. Majsstivelse (Maizena) (ca. 8 g.) 
evt. sukker. 

Bring kirsebærrene med saft i kog. Rør 

majsstivelsen ud i 1 ½ spsk. Koldt vand. Rør 
jævningen i og kog ved svag varme i ca. 3 
min. Smag til med sukker. Serveres lun eller 
kold. 
 
Tip! Man kan hælde en smule kirsebærvin i 
hvis man har det. 
 
Kattetunger (ca. 64 stk.): 
 
Ingredienser: 
- 225 g Hvedemel 
- 100 g ren rå marcipan 
- 200 g blødt smør eller margarine 
- 90 g sukker 
- Revet skal af 1 økologisk appelsin 

Pynt: 
- Mørk overtrækningschokolade 
 
Fremgangsmåde: 
Ælt marcipanen blød med halvdelen af 
smørret. Tilsæt de øvrige ingredienser og 
ælt dejen til den samler sig. 
Del dejen i 4 stykker og rul dem ud i stæn-
ger, der hver skæres i 16 lige store stykker. 
Rul stykkerne til kugler som rulles tyndt ud 
på midten. Tryk enderne lidt flade med en 
paletkniv. 
Sæt kagerne på en bageplade med bagepa-
pir. 
 
Bagetid: 
6-7 min midt i en 200º C forvarmet ovn, til 
de er lysebrune (varmluft 180º C). 
 
Når kagerne er bagt dyppes den ene ende 
med smeltet overtrækschokolade. 

Tip! Opbevar kattetungerne i en tætslutten-
de kagedåse. 
 
    Velbekomme! 

NybroTidendes Decembermadklumme: 

Juletema 
 

December! Måneden hvor de fleste foræder sig i alt lige fra sild og 
snaps til julefrokoster og steg med brun sovs i lange baner - mums! 

Agnes, O4 

http://www.amo.dk/produkter/mel/hvedemel/hvedemel-2000g/
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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. dec: Kollegiets juletræ tændes 

3. dec: 1. søndag i advent  

10. dec: 2. søndag i advent 

13. dec: Premiere på ’Star Wars VIII: The Last Jedi’ 

16. dec: Nybrogård Kollegiets Julefest 

17. dec: 3. søndag i advent 

24. dec: Juleaften (4. søndag i advent) 

31. dec: Godt Nytår! 

 

1. jan: International junkfood-dag 

2. jan: DTU starter igen  

Clara, K55 

Sudoku. Sværhedsgrad:  

 Er du lidt træt af alt juleriet, eller vil du bare gerne 

af med lidt af julefedtet, som måske allerede har sat 

sig? Så er det vel på sin plads at få sat gang i træ-

ningen! Selvom det som bekendt er eksamenstid, 

skal der også være plads til at få gang i kroppen og 

dermed overskud til hjernen under læsningen. Nog-

le gange kan det dog være svært, at få skemalagt sin 

tid ordentlig, når man både har det ene og det andet 

at se til. Det hjælper appen Træn med Forsvaret 

med. 

Sådan fungerer appen: I appen kan man oprette et 

træningsprogram over 8 uger, som designes person-

ligt ud fra nuværende kondition og styrke til eventu-

elle mål. Er man ikke oplagt til et helt program, kan 

man frit vælge blandt et bredt udvalg af øvelser og 

træningspas, så man kan inspireres til nye øvelser 

samt udføre dem korrekt. Øvelserne er bl.a. core, 

mobilitet, kondi og cirkeltræning. Derudover kan 

man teste sig selv, og finde ud af, hvilket niveau 

man ligger på inden for de forskellige øvelser 

(Niveau 1-5). 

Alt i alt: Man behøver ikke at have ambitioner om 

at blive en del af Forsvarets Specialstyrke, for at 

anvende appen. Da der både er øvelser og trænings-

skemaer for nybegyndere og øvede, er appen meget 

let at forholde sig til uanset niveau. 

 

Vil du vide mere? Så scan:  

              


