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   NybroTidende 

NÆSTEN SOMMER - Selvom kalenderen stadig siger forår, har vi i den seneste uge 
oplevet noget, der til forveksling kunne ligne sommer. Temperaturen har indimellem 
sneget sig op på omkring de 20 grader, og det har fået kollegianerne ud af deres væ-
relser og lejligheder. Mange nyder den nyankomne sol og de udsprungne træer fra 
tæpper på græsset og lader for en stund lektierne ligge. Sommeren er så sandelig på 
vej til Nybrogård!  

Maj 2008 

RUN FOR YOUR LIFE! - Entusia-
sterne på CD-ulige har startet en 
”drengene-mod-pigerne” konkur-
rence i disciplinen løb. Indtil som-
merferien skal de dyste om, hvem 
der sammenlagt kan løbe længst. 
Og vinderne får en speciel præmie 
af taberholdet.                     Side 2 

FORÅSOPSTART I HAVEGRUPPEN - 
Læs om, hvordan havegruppen får 
skudt køkkenhavesæsonen godt i 
gang, og se også havegruppens 
årsprogram med sjove arrange-
menter. Måske vil det give dig lyst 
til også at deltage i havegruppen 
med din egen have.             Side 5 

FC NYBRO-NYT! - Kollegieholdet 
kom godt fra start med en sejr over 
POP i venskabskampen før den 
egentlige turnering startede. Der-
med viste Nybro potentiale til en 
god sæson. Indtil videre har de des-
værre ikke været så heldige, men 
det skal nok lykkes!               Side 9 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

Husk at melde jer til 
Aktion Grønt Kollegi-
um / Cykeloprydnings-

dag:  

Søndag d. 7. juni 2009 
kl. 10 

Mød op på plænen ved 
vaskeriet 

Vel mødt! 

 

 
Næste Beboerråds-

møde:  

Onsdag d. 6. maj 2009  
kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet! 



Run for your life! 

Sig halløj til kollegiets fitteste bebo-
ere! Løbesæsonen er over os, og på 
CD-ulige er det ramme alvor. I 11 
uger dyster frække chicks og friske 
fyre om håneretten og den gode kon-
di på 3 udvalgte distancer. Et baby-
trip på 2,6 km langs Radiomarken 
og Bagsværd Sø, de milde 4,4 km 
rundt om Lyngby Sø og endelig den 
mere hårdføre tur rundt om Bag-
sværd Sø på 7,5 km. Ruterne kan 
kombineres efter behov, så den helt 
perfekte tur opnås. Der er dermed 
distancer, der passer både Usain 
Bolt, Wilson Kipketer og Abebe Biki-
la. Efter konkurrencens anden uge 
har grønskollingerne løbet 139,2 km 
og skønjomfruerne 148,6 km. Umid-
delbart var fordelingen mellem køn-
nene skæv, men da konkurrencen 
først blev skudt i gang, kom selv de 
sløveste padder ud af starthullerne. 
Der bliver kamp til stregen, som 
med garanti vil koste blod, sved og 
tårer. Hver uge kåres ugens løber, 
der, som belønning for de mange 
løbne kilometre, får lov til at have 
fidusbamsen hængende på døren og 
medkollegianernes fulde respekt! 
Efter de 11 ugers strabadser venter 
guleroden i form af middag med 
(topløs) servering for det stærkeste 
køn. Det er ikke en dans på roser at 
komme i form, men når læseferien 
melder sig, bliver en løbetur anled-
ningen til den perfekte oversprings-
handling. 

Lars Bom og Lene Hansson løb hjem 
– CD-ulige har for alvor kridtet løbe-
skoene til hæsblæsende action! 

Pigerne fra CD-ulige  
5 rappe: 

Alex 
Motivationsfaktor: Run 
to stop smoking 
Forbillede: None 
Bedste træningsmåltid: 
Apple after running 
Skomærke/størrelse: 
Asics, 43 

Højre vs. venstre om Lyngby Sø: Right 

Ann-Sophie 
Motivationsfaktor: Vi 
skal jo vinde! 
Forbillede: Forrest Gump 
Bedste træningsmåltid: 
Tun og hytteost + diverse 
proteiner! 
Skomærke/størrelse: New 

Balance, 38 
Højre vs. venstre om Lyngby Sø: Helt 
klart venstre! 

Mark 
Motivationsfaktor: Piger-
ne skal ha’ røvfuld 
Forbillede: Behøver jeg et 
forbillede..? 
Bedste træningsmåltid: 
En ordentlig skål havre-
gryn med mælk og banan 

Skomærke/størrelse: Nike, 43½ 
Højre vs. venstre om Lyngby Sø: Jeg 
tager helst Bagsværd!  

er det omkring fem år siden, det var 
sådan, men det er nok de færreste af 
os nuværende beboere, der boede her 
dengang. 

Forårsfesten er et socialt projekt, der 
involverer hele gangen. Sidste år var 
det kun få, der ikke deltog, og leder-
gruppen regner med samme tilslut-
ning i år. Der er en del forberedelser 
til sådan en fest, men ST-ulige deler 
opgaverne op, sådan at man enten er 
med til bar-opsætning fredag, festfor-
beredelserne lørdag eller oprydning 
søndag. På den måde er alle tjanser 
udfyldt. 

Igen i år kommer der lokal DJ - DJ 
Sonar - i det ene af køkkenerne, 
mens det andet nok bliver en slags 
lounge. Rygning er kun tilladt 
udenfor! 

Så er det blevet tid til endnu en 

forårsfest på Nybrogård! 

Beboerne på ST-ulige gentager suc-
cesen fra sidste år, hvor mere end 
200 gæster besøgte gangen i løbet 
af aftenen, og byder alle kollegiets 
beboere velkommen 9. maj kl. 22 
til årets største, sociale arrange-
ment udover NybroFestivalen. 

Traditionen stammer helt tilbage 
fra dengang alle gangene havde en 
gangfest. Så vidt de husker på ST, 

Som noget nyt har de lånt en dan-
kortmaskine af KælderCaféen, så 
gæsterne ikke behøver hæve kon-
tanter til anledning. Men arrangø-
rerne påpeger dog, at dankortma-
skinen først kan bruges fra kl. 
23, og altså ikke i den første time af 
festen. Og selvfølgelig vil der være 
studievenlige priser i baren! 

Så mød op til forårsfest og fest med 
dine medkollegianere! 

Cecilie, D-5 
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Fakta om             

NybroTidende 

• Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D-05) 

• E-mail: tidende@nybro.dk 

• Udkommer en gang om må-
neden senest fire dage før 
næste beboerrådsmøde. 

• Deadline for indlæg: den 
20. i hver måned 

• Oplagstal: ca. 200 

• NybroTidendes redaktion 
forbeholder sig ret til at rette i 
indlæg, samt fravælge indlæg, 
som ikke synes at have rele-
vans for andre. 

Der var mange glade folk sidste år 



Kl 19.00 i GH-Kælderen 

Til stede: Søren B50, Cecilie D5, 
Emil D5, Mark C21, Pernille D55, 
Jonas D59, Maria E21, Alice G7, 
Steffen H52, Mikkel J21, Julie O46, 
Jesper N16, Camilla N31, Jonas 
P27, Majbritt S5, Mathias T55 

Afbud modtaget fra: Ingen  

Ad 1) Mathias, T55, valgt til ordsty-
rer   

Ad 2) 10 stemmeberettigede mødt 

Ad 3) Referat godkendt 

Ad 4) Dagsorden godkendt 

Ad 5) Økonomi: 

Der blev fremlagt foreløbigt regn-
skab. Der kommer 116.655 kr. ind 
på kontingenter til Netværksgrup-
pen. Der er blevet brugt 69.693 kr. i 
udgifter på nye server og nye com-
putere. Der mangler at blive kørt 
lønninger, da disse køres gennem 
NYK’s konto og først modregnes 
sidst på året. 

Hos NYK kommer der ca. 145.000 
kr. ind på kontingenter. Lånet, som 
beboerrådet har givet KælderCafé-
en, er der endnu ikke tilbagebetalt 
noget på, men renterne er blevet 
annulleret. Nybrofestivallen er ble-
vet budgetteret med 40.000 kr., som 
er det beløb, der stilles i under-
skudsgaranti.  

Der er blevet betalt for telefon og 
løn til Netværksgruppen, og der er 
udbetalt løn til Majbritt for det sid-
ste år som sekretær. Der er ligele-
des blevet udbetalt løn til NybroTi-
dende. 

Pr. 31.03.09 står der 127.393 kr. på 
NYK’s konto og 122.588 kr. på Net-
værksgruppens konto  

Ad 6) Ingen øvrige meddelelser. 

Ad 7) Referat fra sidste bestyrelses-
møde: 

Budget: Der kommer alligevel ikke 
nogen huslejestigning som først pro-
klameret, da varmeudgifterne bliver 
lavere bl.a. grundet de nye varme-
kedler. 

Hvis bestyrelsen har mulighed vil 
de gerne finde mellem 100.000-
150.000 kr. til multibanen, der øn-
skes opført på kollegiet. 

Har besluttet at tage udgangspunkt 

i Telias oplæg ved opsættelsen af 
mobilantennen. Der er stadig nogle 
ting, der skal ordnes, inden aftalen 
kan komme på plads. Blandt andet 
skal Telia ikke have lov til at kunne 
videreudleje antennen, og kollegiet 
skal rent driftmæssigt ikke have 
noget ansvar ved uheld.  

Der skal omdeles en revideret hus-
orden i papirform, som skal godken-
des på beboermødet i december. 
Regler for hvor længe beboere har 
ret til at blive boende på kollegiet, 
bliver redigeret. Knallerter (30 og 
ikke 45) og scootere må gerne holde 
i cykelskurerne. Dorte Martinet fra 
KAB skal holde et kursus for sekre-
tariatet, som der skal følges op på 1 
gang årligt, og der skal udfærdiges 
ansættelseskontrakter.  

Der skal ske vedligeholdelse af 
gulvarealerne i kældrene her-
iblandt KælderCaféens gulv. Der 
skal nye opslagstavler op på gange-
ne. De nuværende tavler bliver en-
ten flyttet eller taget ned. Dette er 
endnu ikke besluttet.  

Videoovervågning ved KælderCafé-
en er accepteret af politiet, så længe 
der ligger dokumentation for at 
overvågningen finder sted. Den skal 
vise proceduren, bl.a. hvem der må 
se båndende. 

Der har været naboklager fra nye 
naboer mod Lyngby. Har klaget 
over støj fra vaskeri og skorstenen. 
Vaskeriet er blevet lyddæmpet, 
men der er ikke taget stilling til, 
hvad der skal ske med skorstenen.  

Der er i øjeblikket 1 måneds vente-
tid på 1-værelses lejemål og 6 må-
neders ventetid på den eksterne 
venteliste til 2-værelses lejemål. 

Der skal bruges registreringsattest 
ved brug af traileren. Fås hos Lars 
Kaj. 

Næste bestyrelsesmøde er den 17. 
september. 

El-renoveringen går i gang til som-
mer - mere information følger sene-
re. 

Ad 8A) KælderCaféens regnskab 
for januar og februar: 

Der er 15.000 kr. i overskud for ja-
nuar og februar. Der er umiddel-
bart en lignende tendens for marts 

måned. Der har i februar kun været 
åbent fredag og lørdag. Der er kom-
met 54.000 kr. tilbage fra 3. kvartal 
2008, og dele af disse penge skal 
bruges til at afbetale på lånet fra 
Beboerrådet. 

Ad 8B+C) Operation Grønt Kollegi-
um og Cykeloprydning: Dette afhol-
des samlet søndag den 7.juni 2009, 
med start kl.10. 
Ansvarlig arrangør: Camilla, N31, 
med opbakning fra beboerrådet. 

Ad 8D) Arrangementer for aktive 
kollegianere: 

Det er et godt forslag, men det skal 
vurderes, hvem der skal deltage. 
Det er pt. blevet besluttet, at aktive 
kollegianere er de, der står på ’den 
personlige side’ i NybroTidende. 
Mark C21 og Jonas D59 prøver at 
arrangere noget inden sommer. 

Ad 8E) Opstart af Bryggerklub på 
kollegiet: 

Skal være en åben klub med et ind-
meldelsesgebyr så der kan være fri-
ske ingredienser. Formænd er Chri-
stian C20 og T-Bone S17 

Søger om 1500 kr. til opstart 

For: 10 

Imod: 0 

Pengene er dermed bevilliget. 

Ad 8F) Opfølgning på multibane: 

Det er endnu ikke sikkert om kolle-
giet kan få tilladelse til at opføre 
multibanen på græsarealet foran PR
-blokken ud mod Nybrovej. Har søgt 
Carlsbergfondet om sponsorat, men 
har endnu ikke hørt noget. Der skal 
skrives ud til beboerne om, hvilke 
sportsgrene de ønsker, så der bliver 
lagt det rette underlag, men beboer-
ne skal melde tilbage til deres be-
boerrådsrepræsentanter, så det kan 
blive diskuteret i beboerrådet frem 
for over mail.  

Ad 9)  

Indvalg af nye medlemmer og sup-
pleanter:  

Jonas, D59, bliver repræsentant for 
CD-ulige, mens Mark, C21, forbliver 
som suppleant. 

 

Fortsættes på næste side... 

 

Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 31/3-2009 
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Fortsat fra forrige side... 

Ad 10) Evt.: 

Ønske om udluftning i printerrum-
met i GH-kælderen. Skal ske gen-
nem Lars Kaj og måske håndvær-
kerne.  

Nybrofestivalen bliver til noget, 
men en endelig dato er endnu ikke 
fastsat.  

Umiddelbart ser det ud til, at der 
også kommer til at foregå nogle 
aktiviteter i løbet af dagen, hvor 
der vil være mulighed for at rekla-
mere for de forskellige klubber, der 
er på kollegiet. Har fået lov til at 
søge beboerrådet om nogle penge 
til arrangementet.  

De årlige indtægter fra mobilan-
tennen skal gavne beboerne og ikke 
bare indgå i det årlige budget. 

Ad 11) Næste beboerrådsmøde er 
onsdag den 06. maj kl. 19.00 i 
GH-kælderen. 
 

Punkter til dagsordnen skal være 
Pernille D-55, pernilleba-
cher@hotmail.com, i hænde senest 
10 dage før.  

Tak for god ro og orden.  

Kl. 19.00 i GH-Kælderen 

Ad 1) Casper, E15, valgt til ordsty-
rer.  

Ad 2) Beboerrådets beretning: 

Der er begyndt affaldssortering, 
hvor aluminium sorteres separat 
for at skåne miljøet. Et initiativ for 
at lære kollegianerne om det fornuf-
tige i at sortere affald. 

KælderCaféen har for første gang 
fremlagt regnskab i det forløbne år, 
og så småt er der ved at komme 
styr på sagerne, men der holdes 
stadig øje med udviklingen, så øko-
nomien kommer tilbage på rette 
spor.  

Det er blevet besluttet i bestyrel-
sen, at der bliver opsat en mobilan-
tenne på kollegiet, som vil give et 
pengebeløb til kollegiet. Ud fra for-
slaget ligger det årlige beløb mel-
lem 30.000-40.000 kr., men det er 
endnu ikke endeligt fastsat. 

Det er blevet foreslået at opføre en 
multibane på kollegiet, og umiddel-
bart virker interessen stor for en 
sådan, og der er derfor forslag un-
der udvikling. 

Der er kommet nye formænd til 
diverse af kollegiets klubber, og det 
forlyder, at der er en bryggerklub 
under opsejling. 

Ad 3) Fremlæggelse af institutio-

nens budget for det kommende 
driftsår 

- Det er endnu ikke besluttet, hvor-
når der skal betales for egen el ef-
ter renoveringen. Et bud kunne 
være 01.01.10.  

- Lejeforhøjelsen og budgettet gene-
relt tager derfor ikke højde for re-
noveringen og dermed de individu-
elle betalinger, det medfører. 

- Der kommer ikke vandmålere op 
foreløbigt. 

- Ellers ingen spørgsmål eller be-
mærkninger. 

Ad 4) Valg af beboerrådsrepræsen-
tanter og suppleanter  

EF-ulige: Maria E21, Casper E15 
suppleant 

Ad 8) Ingen indkomne forslag  

Ad 9) Evt.   

Den nye tv-kanal TV3 Puls kommer 
ikke umiddelbart, da det kræver, at 
vi afskaffer en af de andre beta-
lingskanaler. 

Mht. afstemningen om nye tv-
kanaler til kollegiet ligger de stadig 
hos KAB og venter på videre bear-
bejdelse. 

Mødet sluttede ca.kl.19:30 

Tak for god ro og orden 

Da vejret er ved at blive lunt, og sommeren er ved at nærme sig, har vi besluttet, at det er på tide at holde cykel-
oprydning og Operation Grønt Kollegium. 

For at gøre det ekstra nemt, har vi ligesom sidste år valgt, at de to ting skal afholdes på samme dag. Så hvis du 
har lyst til at gøre en god gerning, eller har du lagt mærke til, når affald o. lign. ligger og flyder alle vegne på kol-
legiet? Så kom og gør en indsats for, at vi får et renere miljø at leve i, og kommer af med ubrugte cykler.  

Mød op på plænen ved vaskeriet 

Søndag den 7. juni 2009 kl. 10 

og hjælp med at gøre vores kollegium til et pænere sted at bo. Herfra vil vi 
bevæge os rundt på kollegiets udendørsarealer og rydde affald og cykler af 
vejen. Jo flere frivillige, jo bedre.   

OBS: De plastikstrips der bliver uddelt til jeres postkasser skal fastgøres til 
jeres sadelpinde på cyklerne, ellers vil jeres cykler blive fjernet under cykel-
oprydningen. 

Med venlig hilsen 
Beboerrådet  

Cykeloprydning og Operation Grønt Kollegium 
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Referat af Beboermøde 24/3-2009 

Operation Grønt Kollegium, 2008 



Når foråret står for døren, er det 
tid for havegruppemedlemmerne til 
at komme ud i deres haver, der som 
oftest har ligget øde hen over vinte-
ren, og få den gjort klar til nye 
plantninger. Når frosten først for 
alvor har forladt jorden, bliver der 
nok at se til. De mange måneder 
uden pasning og pleje har sat sine 
spor i haverne. Jorden skal vendes, 
og alt ukrudt skal fjernes, så det 
hele er klart til at så de første frø. 
Og er man en af dem, der prøver 
lykken med have for første gang, er 
der endnu mere at se til, for der er 
måske gået mere end et par måne-
der siden deres jordstykke sidst har 
modtaget pleje. 

Traditionen tro indbød havegruppe-
formand Alice til te og kage for at 
byde en ny havegruppesæson vel-
kommen – og for at byde nye med-
lemmer velkomne. Denne gang hav-
de Alice bagt hindbærsnitter, og det 
var et sikkert hit hos alle deltagere. 
Først snakkede alle lidt sammen for 
at lære hinanden bedre at kende, og 
senere gik de fleste tilbage til deres 
jordstykker for at færdiggøre dagens 
arbejde. 

Mathias og Caroline var nogle af 
dem, der skulle prøve kræfter med 
det at have deres egen køkkenhave 
for første gang. De havde sat sig på 

et relativt stort stykke, og indrømme-
de da også at det var et stort arbejde 
at få vendt al jorden. Men de havde 
også en masse gå-på-mod, så ingen 
tvivl om, at de – om nogen – kan 
overkomme den store køkkenhave. 

Alice, G-7, og Maibritt, S-5, er nogle 
af de mere garvede køkkenhave-
havere, og de har haft køkkenhaver i 
flere år. De synes, det er en dejlig 
fritidsbeskæftigelse at gå i haven, og 
så er det dejligt med friske grøntsa-
ger og krydderurter – og blomster – 
lige til at hente fra haven, når det 
skal bruges. De er dog også begge 
enige om at det ikke er det sjoveste 
at skulle vende al jorden efter vinte-
ren. Det er hårdt og ensformigt. Men 
når vejret er dejligt som denne dag, 
kan man alligevel ikke lade være 
med at nyde det. 

Og det så også indbydende ud med 
sådan en køkkenhave. Ikke alene så 
haveejerne ud til at hygge sig geval-
digt, både med deres haver og med 
hinanden. Det lød også lækkert fx at 
få nyopgravede kartofler eller danske 
jordbær fra egen have til sommer. 

Hvis nogle skulle være interesserede 
i sådan en køkkenhave, så kontakt 
Alice, G-7. Sidst jeg tjekkede, havde 
hun stadig et par stykker ledige på 
sin liste. 

Cecilie, D-5 

Føler du også, at du har brug for nyt tøj, men at din bankkonto siger ”nej”? Fortvivl ej, for nu kommer for-
årets første tøj– og skoudsalg med bl.a. nye støvler, sommerlige toppe og trøjer i god kvalitet. 

Har det vakt din interesse? Så kom forbi til et kig i: 

lejlighed D-5 i weekenden 16.-17. maj kl. 10-14 
Vi glæder os til at se dig! 

Forårsopstart i Havegruppen 
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Havegruppens årsprogram 

Sommer: 

Hyldeblomstbrygning d. 6. eller 7. 
juni. Nærmere information følger 

Saft-, kage- og marmeladedag d. 
23. august. Vi plukker de forskellige 
bær fra havegruppen (hindbær, 
brombær, stikkelsbær) og laver mar-
melader, safte og kager, eller hvad vi 
nu har lyst til. 

Båldag og sommerfest/hygge. 
Dato ikke fastsat endnu, men det 
bliver enten d. 3., 4. eller 5. juli. Vi 
tilbereder lækker mad på bål og må-
ske af råvarer fra vores egne haver. 

Efterår: 

Brombærbeskæringsdag d. 11. 
oktober.  

Æbledag på Gl. Holtegaard. Dato 
kommer senere 
Vi plukker vores æbler og tager dem 
med til Gl. Holtegaard, hvor vi kan 
få dem presset til æblemost. 

Vinter: 

Julehygge d. 26. november kl. 19. 
Vi laver juledekorationer, julepynt 
eller hvad vi nu har lyst til og hygger 
med jule-te og pebernødder. Meld 
tilbage senest til d. 24. november. 
Arrangementet er åbent for alle på 
kollegiet. 

Til de enkelte arrangementer vil der 

følge yderligere information op til 

dem og man kan følge med på vores 

hjemmeside, hvor man også kan få 

mere at vide om havegruppen. Synes 

du at arrangementerne lyder hygge-

lig, og gemmer der sig en havemand i 

dig, kan du melde dig ind i have-

gruppen ved at kontakte haveforman-

den Alice G7 på 

www.nybro.dk/havegruppen.  
Havegruppen til hygge i haven Havegruppen arbejder i haverne 

STØRRELSE: 
S/M - 38/40 



I den sidste måned har festival-
gruppen været ekstra flittige og 
holdt hele to møder. Der er dermed 
kommet mange nye ting på plads, 
og den absolut vigtigste beslutning 
er, at NybroFestivalen 2009 holdes: 

Lørdag den 22. august 2009.  
Allerede nu er det en god ide at 
sætte et stort kryds i kalenderen på 
denne dato. Festivalgruppen har 
nemlig et fantastisk program i stø-
beskeen, men det bliver som be-
kendt kun en succes, hvis folk bak-
ker op om ideen, både ved at melde 
sig som frivillige til at hjælpe til og 
køber billet til festlighederne. Festi-
valgruppen har nemlig stadig brug 
for medlemmer, der har lyst til at 
yde en indsats for fællesskabet! 

Fastsættelsen af dato skete pri-
mært på baggrund af teltlejemulig-
hederne.  

Festivalarrangørerne havde fundet 
frem til, at Bergsøe Kollegiets telt 
var klart den billigste løsning, og 
da dette telt var lejet ud den 29. 
august, men til gengæld frit til at 

kunne leje den 22. august, blev de 
enige om at sætte sig fast på den 22. 
Et telt fra en alternativ udbyder ville 
blive op imod 10.000 kr. dyrere at 
leje, hvilket budgettet ikke ville kun-
ne holde til. 

Festivalgruppen blev mere eller min-
dre enige om, at der skal serveres 
mad til festivalen. Hvorvidt det skal 
bestilles udefra eller om der skal 
nedsættes et ”madlavningshold” er 
ikke 100% bestemt endnu, men det 
virkede som om, der var størst op-
bakning til hjemmelavet mad, som 
også vil kunne holde prisen på spise-
billetter nede 
på et studieven-
ligt niveau. 
Derudover vil 
der højst sand-
synligt blive 
mulighed for at 
købe en eller 
anden form for 
natmad, evt. 
toast eller må-
ske endda pølser fra en vaskeægte 
pølsevogn. Dette har festivalgruppen 
dog ikke besluttet endnu. 

Til en god festival hører selvfølgelig 
også noget god underholdning. Alle-
rede nu har festivalgruppen fundet 
mulige bands til at spille. For eksem-
pel har de set på bandet Lady-bug, 
der spiller 80’er pop-rock. Det er dog 
endnu ikke helt på plads. Igen i år 
satser gruppen ligeledes på at kunne 
finde en god og sjov stand-upper til 
at indlede showet. Igen er intet kon-

kret dog aftalt. 

Øl og andre drikkevarer skal også 
bestilles. Her tjekkede 
gruppen forskellige 
priser og mærker, så 
der balanceres mellem 
kvalitet og pris på en 
fornuftig måde. Der 
var indhentet forskel-
lige tilbud fra forskel-
lige leverandører, men 
ingen aftaler i hus 
endnu. 

Det næste store skridt 
for gruppen bliver nu 
at få bevilget en underskudsgaranti 
af Beboerrådet på næste møde, og 
derudover at få nogle ekstra penge 
til at kunne holde arrangementer i 
løbet af dagen. Et af de helt store 
projekter er at få de forskellige 
klubber til at stå i boder og præsen-
tere deres klub for kollegiets beboe-
re. På den måde kan man få set, 
hvad der egentlig foregår i de en-
kelte kældre rundt om på kollegiet. 

Alt i alt er gruppen nået langt med 
forberedelserne, men der er også 
lang vej igen. I år er der stor opbak-
ning til at festivalen gennemføres, 
men gruppen mangler som sagt 
stadig frivillige.  

Kom derfor forbi til næste møde d. 
12. maj 2009 kl. 20 på CD-lige.  

Alle interesserede er mere end vel-
komne! 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag d. 6/5-2009 

Nybrofestival 2009: Nye beslutninger i april! 

multibane. 

B)Arrangement for aktive kollegia-
nere. Nærmere definition og plan-
lægning. 

C)Ansøgning om 2000 kr. til Nybro-
festivalen. Der er planer om, at 
der skal afholdes et arrangement 
om dagen, hvor kollegiets klubber 
viser deres ’produkter’ frem, og i 
den forbindelse skal der købes 
ting til stande. 

D)Nybrofestivalen søger om 40.000 
kr. i underskudsgaranti baseret 
ud fra det vedlagte budget. 

E)Interesse for supplering af de nu-
værende borde og bænkesæt 

rundt om ved blokkene. 

F) Kanolauget søger om 3000 kr. til 
diverse reparationer af kanoerne. 

G)Kanolauget søger om 8000 kr. til 
nye kanostativer samt nyt flis til 
jorden.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer 
og suppleanter, herunder oriente-
ring om beboerrådsmedlemmer 
der træder ud af Beboerrådet. 

10) Evt. 

11) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske til Pernille, D-
55, senest tirsdag den 5. maj. 

Vel mødt!  

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Dagsorden 

1) Valg af ordstyrer 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 
beboerrådsmøde og beboermøde 

4) Godkendelse af dagsorden 

5) Økonomi  

6) Øvrige meddelelser 

7) Evt. gennemgang af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde eller 
dagsorden for det næste. 

8) Indkomne punkter: 

A)Sidste nyt angående kollegiets 
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Forrige NybroFestival havde også telt 

Måske kommer der 

vaskeægte pølse-

vogns-pølser til nat-

mad? 

Hvilken øl 

ved de ikke 

- men der 

skal være 

nok af den! 



Et job som kræver et almindeligt 

kendskab til matematik, gåpåmod, 

stædighed og 2-4 timers frivilligt 

arbejde om ugen. 

Efter, mindre villigt, at have kastet 
mig ud i opgaven som kasserer i 
KælderCaféen Nybrogård i foråret 
2008, faldt jeg hurtigt ind i en no-
genlunde fornuftig rutine. Indsam-
ling af bilag og bogføring af samme 
en gang om måneden. 

Dette viste sig dog ikke at være 
nok, da bilag havde det med at for-
svinde, inden de kom mig i hænde, 
mens andre bilag ikke blev lavet til 
tiden som aftalt. Dette betød at ar-
bejde, som reelt ville tage en time 
eller to, kom til at strække sig over 
uger og til tider måneder. 

Derfor måtte jeg indse, at en anden 
rutine måtte indlæres. Ikke kun af 
mig, men også af de ansatte i Kæl-
derCaféen. Denne rutine betød, at 
bilag skulle afhentes og arkiveres 
uge for uge. Senere betød dette, at 
jeg kunne gå tilbage til forfatteren 
af et bilag på et sådan tidspunkt, at 
personen stadig kunne huske, hvor-
dan det var kommet til. Og på den 
måde gøre det nemmere for mig, at 
rede trådene ud, når regnskabet 
skulle bogføres. 

År 2008 har været et hårdt år for 
KælderCaféen med et underskud 
på omkring 250.000 kr. Dette har 
dog intet med jobbet som kasserer 
at gøre. Dette er bestyrelsens, som 
helhed, ansvar. Dette sætter dog 
opmærksomhed på kassererens 

arbejde med regnskabet og korrekt-
heden af dette. 

Så min stædighed med hensyn til 
inddrivelse af bilag gav pote. Over 
en periode lærte personalet vigtig-
heden af et korrekt bilag, og jeg 
havde større chancer for at kunne 
fremlægge en forudsigelse af, hvad 
fremtiden bringer. 

Dog er udskiftningen blandt perso-
nalet ret høj, ligesom det er tilfæl-
det med beboerne på kollegiet, og 
dette betyder, at man skal informe-
re de nye ansatte fornuftigt. 

Når alle bilag endelig er endt i ord-
net forhold og er blevet i bogført, er 
det ligeledes mit job at indberette 
moms og evt. skat til SKAT. Dette 
tager dog ikke lang tid, eftersom 
SKAT i dag tilbyder selvbetjening 
via TastSelv. Derudover råder man 
over netbank med adgang til at be-
tale regninger og flytte rundt på en 
årsomsætning på et sted mellem 
500.000 kr. og 750.000 kr. 

Til sidst vil jeg slutte af med at sige, 
at KælderCaféen ser frem til at 
mange interesseret møder op til 
vores Generalforsamling. Dette som 
en støtte til det arbejde, personalet 
og den nuværende bestyrelse ligger 
i at drive KælderCaféen for Kollegi-
ets beboere, og ikke nødvendigvis 
med interesse i en plads i bestyrel-
sen. Dette kan ingen tvinges til. 

Af Mikkel, J21, Kasserer i Kæl-

derCaféen Nybrogård 

Generalforsamlingen finder sted kl. 19.00 i KælderCaféens lokaler under opgang K på Nybrogård kollegiet. 

Her vil der være en mulighed for at få et indblik i, hvordan baren er blevet kørt siden sidste generalforsamling, så 
som at komme med idéer til fremtidens KælderCafe, give en hånd med, når det går travlt for sig bag kulisserne 
eller sætte sit præg på fremtiden. 
Til bestyrelsen skal der vælges et eller flere nye medlemmer og 1‐2 suppleanter. Alle, der er medlem af NYK (bor 
på kollegiet), kan vælges til bestyrelsen. 
Indkaldelse og dagsorden til den ordinære generalforsamling i KælderCaféen vil hurtigst muligt blive 
sendt til alle beboere på mail.  
Ligeledes vil mailen komme til at indeholde KælderCaféens vedtægter og et revideret regnskab. 

Med venlig hilsen 

KælderCaféen           Vi ses i KælderCaféen…………………..Hvor ellers? 

Om at være kasserer i Foreningen  
KælderCaféen, Nybrogård  

Kom til generalforsamling i KælderCaféen onsdag 20/05/09 
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Arrangementer i Kælder-
Caféen for maj måned: 

GODE TILBUD I MAJ: 

Mojitos til 30 kr. 

Vi ses i KælderCaféen………… 
Hvor ellers? 
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Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:    

• Onsdag  kun efter aftale  
• Fredag   20-03 (05) 
• Lørdag   23-03 (05) 

15/5: Son of Sun spiller 

live i KælderCaféen 



tid, skal det hældes på den store be-

holder, hvor gæringsprocessen skal 

foregå. Her hældes først 

lidt vand i bunden og 

derefter kommes blan-

dingen i. Til sidst til-

sættes gæren, og man 

rører lidt rundt indtil 

gæren er opløst”. Heref-
ter skal blandingen 
”gære” i 8-10 dage. Gæ-
ringsprocessen sker ved 
at gæren optager suk-
keret og omdanner det 
til ethanol (alkohol) og 
kuldioxid. ”Efter de ti 
dage skal øllen så på flasker” fortæl-
ler Kristian videre. ”Først tilsættes 
lidt mere sukker, og herefter hældes 

det på flasker. Drengene regner med 
at bruge gamle flasker. ”Flaskerne 
skal koges, inden man kan bruge 

dem” fortæller T-Bone.  Det skal han 
gøre en af de kommende dage, da 
deres første portion øl er ved at være 
klar til at komme på flasker. ”Efter 
øllen er hældt på flasker, skal de stå 

yderligere otte dage i køleskab, før de 

er klar til at drikke” fortæller Kristi-
an. 

Det største arbejde har dog indtil nu 
været oprydning og rengøring. Dren-
gene har brugt otte timer på at gøre 
rent efter de tidligere brugere af øl-
rummet, og de er ikke færdige end-
nu. ”Der er ca. en femtedel skrald 

tilbage ude foran” fortæller T-Bone. 
Også rengøring er et stort arbejde. 
Alle remedierne skal være helt rene 

før de er klar til brug – og det tager 
tid! 

Kristian og T-
Bone er lige 
nu de eneste 
medlemmer af 
bryggerklub-
ben, men de 
ser gerne at 
flere melder sig. ”Endnu er det ikke 
muligt for os at tilmelde folk og give 

dem adgang til rummet, men vi har 

snakket med Lars Kaj, og det er ved 

at blive ordnet” fortæller de. Som 
det er nu, er der nok ting til at 
brygge 2-3 omgange samtidig, men 
hvis der er mange, der er interesse-
rede, bliver der gerne købt mere 
ind. T-Bone og Kri-
stian regner med 
selv at brygge ca. 
hver 14. dag – og på 
den måde blive selv-
forsynende med øl. 
Måske kan det også 
blive muligt at bryg-
ge fadøl, fortæller de. 
Men det er dog først 
engang i fremtiden. 

Har du lyst til at 
være med i brygger-
klubben, så send en 
mail til Kristian på 
kris_sk8@hotmail.com. Det er gan-
ske gratis – man skal bare betale 
for sine egne ingredienser.  

Cecilie, D-5 

Bryggerklubben har fået nye for-

mænd. Helt præcist er det Kristian, 

C-20, og T-Bone, S-17, der er blevet 

bryggerklubformænd. Hverken Kri-

stian eller T-Bone har erfaring in-

den for ølbrygning, men som de selv 

siger, så er deres interesse for øl stor 

nok til, at de nu vil prøve kræfter 

med at lave den selv.  

Allerede nu er 
de i gang med 
første omgang 
øl. De brygger 
ca. 25 liter øl, 
som bliver til 
omkring tre 
kasser, når det 
fyldes på fla-
sker. Kristian og T-Bone har valgt 
en allerede udviklet ølvariant, 
”Indian Pale Ale” til at brygge i før-
ste omgang, og den regner de så 
med at ændre lidt ved, så de får 
deres egen ølvariant i sidste ende. 
”Vi bliver nødt til at eksperimentere 

lidt, når vi ikke har prøvet det før” 
forklarer Kristian. 

Selve ølbrygningsprocessen er 
egentlig forholdsvis simpel, forkla-
rer drengene. Den 
tager bare lidt lang 
tid. ”Først blandes 
vand, malt, humle og 

sukker i den store 

gryde og koges sam-

men” fortæller Kristi-
an. ”Når blandingen 
har kogt et stykke 

Kattepasningsordning 
Har du en kat eller en kanin, og er du træt af ikke at kunne tage på ferie eller hjem i weeken-

den, fordi du ikke kan få den passet?  

Nu har du mulighed for at være hjemmefra mere end en skoledag, for vi hjælper gerne 

med pasning af katte, gnavere og fugle.  

Klik ind på www.KatteKollegiet.dk/pasning eller kontakt Line på Line.HUF@gmail.com eller 30 29 04 

18 for mere information.  

Vi glæder os til at høre fra dig! 

// 

Nadja, A16 og Line, M01 

Priser: 

Kattepasning pr. døgn: 50 kr. 

Pasning af dyr i bur pr. døgn: 50 kr. 

For flere priser se www.KatteKollegiet.dk/pasning 

Opstartsbryg i Bryggerklubben! 
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Først koges 

blandingen 

Så skal den 

gære i 8-10 

dage 
De to formænd:  

T-Bone (venstre) og 

Kristian (højre) 

Der er stadig meget 

affald tilbage 

Døren har de 

dekoreret, så 

ingen er i tvivl 

om temaet 



På trods af mindre gode odds fra 

starten formåede FC Nybro alligevel 

at hive en flot 2-1 sejr hjem over 

POP-kollegiet ved sæsonens første 

venskabskamp. 

Tirsdag den 14. april kl. 18 skulle 
FC Nybro for første gang vise, hvad 
de kunne. POP virkede mere end 
oplagte på at vinde kampen allerede 
fra ankomsten til banen ved Engels-
borghallen. De havde medbragt både 
tilskuere og øl, mens FC Nybro ikke 
engang havde nok trøjer til alle, så 
én måtte spille i gul overtrækstrøje. 
Alligevel var det dog FC Nybro, der 
dominerede første halvleg. Bare syv 
minutter inde i kampen havde FC 
Nybros midtbanespiller Jesper den 
første store chance, som desværre 
røg forbi mål. 

Fra starten var der mange gode en-
keltmandspræstationer fra holdet, 
mens sammenspillet til gengæld hal-
tede lidt efter. Udskiftningerne blev 
også flittigt benyttet af begge hold. 
Om det var den manglende fysik 
eller for at lade alle spille, er ikke til 
at sige. 

Efter 30 minutter gav FC Nybros 
presspil pote, og midtbanespilleren 
Inuuteq kunne skyde bolden i mål 
på et super oplæg fra Jesper. 1-0 til 
FC Nybro. 

Efter pausen opblomstrede POP dog, 
og det var nu dem, der fik chancer-
ne. Bare fire minutter inde i anden 
halvleg havde de en stor chance, som 
dog gik over målet. 

Anden halvleg var i stor udstræk-
ning præget af rodet spil og frustra-

tioner fra spillerne. Det virkede som 
om, deres kræfter var ved at være 
opbrugte, og det resulterede desvær-
re i sammenstød og skader på enkel-
te spillere. Først var Anna i hoved-
stødsduel med en fra POP og måtte 
derefter udgå. Senere kom Inuuteq i 
sammenstød, men kom heldigvis op 
igen og spillede videre. Også Jonas, 
der i første halvleg havde været mål-
mand for FC Nybro, men nu var 
markspiller, blev væltet i jorden og 
måtte udgå med smerter i nakken. 

35 minutter inde i anden halvleg blev 
bolden taget med hånd i feltet, og 
POP fik straffe. Her scorede de sik-
kert til stillingen 1-1. 

Det var dog ikke længe, POP kunne 
nyde udligningen. Bare et minut ef-
ter scorede Thomas i den anden ende 
for FC Nybro til slutstillingen 2-1. 

Selvom POP havde en stor chance til 
sidst i kampen, formåede de dog al-
drig rigtig at gøre sig dominerende i 
kampen. FC Nybro udnyttede til gen-
gæld deres chancer godt med to mål, 
og var dermed godt rustet til at be-
gynde turneringen. 

Efter kampen var trænerteamet 
overordnet tilfreds med spillernes 
præstationer. ”Selvfølgelig er der 
noget at arbejde videre med til træ-
ning”, påpegede de. ”Den manglende 
fysik gav en del skader, og det min-
dre gode pasningsspil lagde stort 
pres på enkeltmandspræstationerne, 
så der kan vi klart blive bedre, men 
holdet kæmpede godt og det er et 
godt udgangspunkt for turneringen.”  

Cecilie, D-5  

Resultater af kampe for FC Nybro 
spillet i turneringen indtil nu: 

19-apr kl. 16: OMK-Nybro: 2-0 

26-apr kl. 16: Nybro-Stud: 2-5 

Næste kampe: 

FC Nybro Nyt! 
Første venskabskamp spillet - og vundet 

Stillingen i Kollegiefodboldturneringen: 
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Holdet varmer op med bolden 

Taktikmøde lige før kampstart 

Mange gode chancer på hjørne 

Efter sejren siges ”tak for kampen” 

Kampen som billedserie 

03-maj  kl. 16 Berg-Nybro 

15-maj  kl. 18 Hjorte-Nybro 

24-maj  kl. 16 Nybro-Egmont 

31-maj  kl. 16 Nybro-pop 

Hold Kampe V U T Score Diff Point 

Studentergaarden 2 2 0 0 7 - 2 5 6 

OMK Nonstars 2 1 1 0 2 - 0 2 4 

Bergsøe 2 1 1 0 2 - 1  1 4 

Hjortespring 2 1 0 1 5 - 3 2 3 

Regensen 2 1 0 1 5 - 6 -1 3 

Kampsax 1 0 0 1 2 - 4 -2 0 

POP 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 

Nybrogaard 2 0 0 2 2 - 7  -5 0  

Egmont         -     



"Det sunde køkken" er et nyopført 

spisested på Lyngby Hovedgade 76, 

der sætter en ære i kun at servere 

sund mad for sine gæster. I disse 

sundhedstider må dette koncept 

siges at være ideelt markedsførings-

mæssigt – især i en forstad som 

Lyngby, der bugner af velhavende 

mennesker. Men er et koncept som 

"Det sunde køkken" også for stude-

rende – uden så mange penge – og 

kan det fungere som alternativ til 

pizza og shawarma? Jeg satte mig 

for at finde ud af, om "Det sunde 

køkken" virkelig var det velsmagen-

de, lette alternativ, som navnet love-

de. 

Jeg hørte første gang om stedet 
"Det sunde køkken" fra min kære-
ste, der havde hørt det fra en af 
hans venner, som selv havde prøvet 
det. Min kæreste og jeg anså hans 
ven for en pålidelig kilde, og en fre-
dag aften, hvor ingen af os gad lave 
mad, besluttede vi os for at prøve 
"Det sunde køkken".  

Allerede på lang afstand kunne vi 
se køen af mennesker, der fortsatte 
langt ude på gaden. Først kunne vi 
ikke tro, at det virkelig var det rig-
tige sted. Men det var det. Nyheden 
om åbningen af "Det sunde køkken" 
havde altså bredt sig som en hvir-
velvind gennem byen, og nu skulle 
alle se giraffen. Vi overvejede et 
kort øjeblik at finde et alternativt 
spisested - især da vi fandt ud af at 
det var take-out og ikke en egentlig 
restaurant. Men nysgerrigheden 
efter at finde ud af, hvorfor folk 

ligefrem gad stå i kø for at få take-
out, var stor nok til, at vi i stedet stil-
lede os i kø og ventede til det blev 
vores tur.  

Køen rykkede sig dog også rimelig 
hurtigt og efter bare syv-otte minut-
ter var vi inde i butikken og kunne se 
nærmere på herlighederne. Ingen af 
os vidste egentlig, hvad det var, de 
solgte – kun at det vist nok var sundt. 
Det var derfor spændende endelig at 
kunne se menukortet.  

Det første vi lagde mærke til var, at 
der kun serveredes kylling som kød. 
Bag disken var en slags ovn med gril-
kyllinger på spyd i flere rækker. Der-
udover var der to slags kartofler; båd-
kartofler og flødekartofler med kun 
13% fedt (!) samt salater i alle afskyg-
ninger. 

Menuen er "inspireret af Middelhavs-
områdets mangfoldige madkultur" 
som der står på hjemmesiden 
www.detsundekoekken.dk, og det var 
især de mange forskellige salater et 
bevis på. Der var pastasalat med pe-
berfrugt, kold kartoffelsalat, tzatziki, 
auberginesalat, rød bulgursalat, al-
mindelig salat, spinat-snask og en 
masse andre lækre salater. 

Konceptet går ud på, at man kan væl-
ge et stykke kylling af en art – kyllin-
gespyd, kyllingevinger eller grillkyl-
ling. Vi bestilte en halv grillkylling 
hver, da det virkede mest ”eksotisk” 
og skulle derefter vælge tilbehør. Des-
værre var der ingen kartofler, da det 
store kunde-boom havde overhalet de 
stakkels drenge bag disken. Derfor 
faldt valget – naturligt – på salater 

fra boksen. Her kunne vi vælge mel-
lem 1, 2 eller 3 slags salat. Vi valgte 
tre. Jeg fik bulgursalat, kartoffelsa-
lat og pastasalat, mens min kæreste 
tog auberginesalat, spinatsnask og 
kartoffelsalat. Den menu kostede 84 
kr. En lidt krydret pris, synes vi, 
men på den anden side var det ikke 
så meget mere end fx en burgerme-
nu på det nærmeste pizzeria. 

Vi kom hjem og smagte på sagerne. 
Salaterne var rigtig lækre, og man 
kunne smage, at der var kredset for 
smagsoplevelserne. Især bulgursala-
ten var min favorit. Derudover var 
der nok mad, lidt mod forventning. 
Kyllingen (vi fik en HEL kylling 
med hjem) var dog en smule tør og 
lidt kedelig, men til gengæld var der 
også her nok mad. Og hvis bare man 
spiste det med salaten, så var det 
fint nok.  

Alt i alt en god oplevelse, men lidt 
ærgerligt at man ikke kan blive og 
spise maden, fordi den hurtig bliver 
rystet godt sammen på cykelturen 
hjem, og fordi kyllingen nok bliver 
lidt mere kedelig. På den anden side 
er det god på-farten-mad, da sala-
terne er pakket i smarte tredelte 
plastikbokse, der holder det nogen-
lunde på plads, hvis ikke det udsæt-
tes for alt for meget rysteri. Skal 
man på farten, vil jeg dog anbefale 
en anden slags kylling end den hal-
ve. 

   

4 ud af 6 stjerner 

Cecilie, D-5 

 

 

 

Kiosken og Pizzeriaet  

er åben til klokken 22:00 

i maj, juni, juli og august 

Månedens anmeldelse - ”Det sunde køkken” 
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Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Bo, S-30 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, T-55  

AB-ulige    Martin, B-43 
     
AB-lige      Søren, B-50 
       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  
      Mark, C-27 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
      Cecilie, C-34 (sup.)  

EF-ulige     Maria, E-21 
      Casper, E-15 (sup.)  

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Steffen, H-52 
      Thomas, G-26  

JK-ulige     Magnus, K-43 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige 
     

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Thomas, O-51 (sup.)  

NO-lige       Jesper, N-16 
       Nanna, O-62 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 
       Martin, R-43 (sup.)  

PR-lige       Kristine, P-20 
     

ST-ulige      Mathias, T-55 
       Jens Olav, S-39 (sup) 

ST-lige        Anders, S-24 
           

Lejligheder 
C, D, G       Alice, G-7 
       Cecilie, D-5 (sup.) 
       Jakob, G-3 (sup.)  
H, L           
M, O, S           

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 
skal være Pernille, D-55, pernil-
lebacher@hotmail,com, i hænde 
senest 10 dage før mødet. 

Administration 
Kasserer 
Julie, O-46 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 

 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid mandag 16:45-17:45 
og torsdag 18:45-19:45 i GH-
kælderen.        
Tlf: 4400 

 

Klagenævn 
Kontortid tirsdag 19-19:30 i 
GH-kælderen 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag og onsdag 
20-21 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

Kanolauget  Musikrum 
Søren, B-50   

Fodboldklub  Motionsrum 
Ulrik, L-18  Leif, O-63 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-1 

Bryggerklub  Havegruppen 
Kristian, C-20  Alice, G-7 
T-Bone, S-17 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hokey 
Jon, M-3  CD-Kælderen 
Tlf: 46 97 (46 83) 

Bo, S-30  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (49 30) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 
Tlf: 46 97 (45 21) Stig, S-5  

For at blive låst ind  
koster det:  Trailer 
Kl. 9-21: kr. 50,-  Lars Kaj (insp.) 
Kl. 21-9: kr. 100,-  
      

KælderCaféen 

Bestyrelsen 

Formand  Daglig leder 
Bo, S-30  Christoffer, K-55  
Næstformand   
Casper, P-18  Udlejning og job 
Casper, E-15  spørg på mail 
Kasserer   
Mikkel, J-21   Tlf: 4004 
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
Jesper, N-16      

Åbningstider 

Onsdag kun efter aftale (kl. 18–24). Skriv 
mail minimum en uge i forvejen.  

Fredag kl. 20-03 (05) happy hour 21-22 

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

mandag 16-18  
tirsdag-fredag 07:30-09 
1. hverdag i md: 17-18 

Vaskeriet Åbent 8-7 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15-21 
Lør-søn: 13-21 

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 



Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. 

Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/

dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed 

for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet 

med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/

cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. 

Indlæg kan sendes på mail til tidende@nybro.dk og evt. billede kan 

vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutnin-

gen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor 

være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned.  

 Cecilie D-05 (redaktør) 

stedet for pasta og kartofler, som 
selvstændig middagsret stegt på 
panden som frikadeller, som mel-
lemmåltid eller morgenmad med 
bær, mandelsplitter, ost eller æble i 
skiver.  

Som fattige studerende er grødens 
renæssance en oplagt mulighed for 
at spare nogle penge uden at skulle 
spise almindelig havregrød dagen 
lang. 

Og hvis vi skal tro IForms skriben-
ter, kan vi lige så godt give grøden 
en chance, fordi den kan smage 
godt, hvis den nytænkes og tilbere-
des rigtigt.  

Derudover er grød ikke bare billigt, 
men også sundt. Fuldkornsproduk-
ter, som havregryn, kan forebygge 
type-2 diabetes, hjerte-kar-
sygdomme og kræft i tyk– og ende-
tarm.  

Her kommer et eksempel på, hvor-
dan grød kan tilberedes let og læk-
kert - i hvert fald hvis man skal tro 

Grød er sundt, 

og nu er grød 

også ved at blive 

smart. Præmie-

rede restauran-

ter har grød på 

menuen, men 

ikke den traditi-

onelle havregrød, vi kender fra 

barndommens morgenmad. Grød 

kan nemlig også spises til andre 

måltider. 

Vi skal til at spise grød igen, men - 
heldigvis er vi nogle, der mener - 
ikke helt den grød, vi kender. 

Hvor fantasien tidligere hos mange 
stoppede ved et lag kanel, sukker 
og en smørklat oven på havregrø-
den, er internationale stjernekokke 
ved at lære os at se grøden på en 
helt ny måde og droppe forestillin-
gen om, at grød er fattigmandskost 
eller søbemad for spædbørn og ol-
dinge. I stedet relancerer de nu 
grød som tilbehør til varm mad i 

IForms skribenter. 

Bon appetit! 

Stegt havregrød: 
2 personer: 

2 dl havregryn 
2 dl vand 
2 dl skummetmælk 
Lidt havsalt 
½ vaniljestang 
1 æg 
Lidt Jomfruolivenolie 

Læg grynene i blød i vandet natten 
over. Kog grøden med vaniljekorn, 
salt og mælk i ca. 1 min under omrø-
ring. Stil grøden på køl. Rør grøden 
sammen med ægget. Form kager af 
grøden, og steg dem ved middelvar-
me i olie på en slip let-pande i et par 
minutter på hver side. Spis med 
frugt og sirup. 

Cecilie, D-5 (frit efter IForm)  

Grød med et twist 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilken farve har logoet på 
biler fra Ford? 

 
Hvilken læge har specialise-
ret sig i sygdomme i de kvin-
delige kønsorganer? 

Hvilket instrument spillede 
jazzmusikeren Count Basie? 

Hvilken del af biologien be-
skæftiger sig med den mulige 
forekomst af liv på andre pla-
neter? 

Hvem var i 1955 på det dan-
ske landshold i både fodbold, 
håndbold og basketball? 


