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   NybroTidende 

NATRUR, NATUR OG ATTER NATUR - Nybrogård Kollegiet har en af de bedste belig-

genheder i Lyngby med søen lige uden for køkkenvinduerne for flere af kollegianerne. 

Nu er det blevet varmere i vejret, og det betyder at alle træer, buske og blomster sprin-

ger ud i fuldt flor. Senest er træet her sprunget ud med sine tusinder og atter tusinder 

af hvide blomster. Husk nu at nyde det, inden I flytter ind til betonet i København! 

Maj 2010 

OPERATION GRØNT KOLLEGIUM 
2010 - Søndag d. 18. april var der 
oprydning på Nybrogård Kollegiets 
græsarealer. Læs mere om, hvor 
mange der deltog i oprydningen og 
hvad der blandt andet blev fundet i 
cykelskure og buske.             Side 2 

40 ÅR MED NYBROGÅRD KOLLEGI-
ET - For at fejre kollegiets 40 års 
fødselsdag vil der i de kommende 
måneder være historier fra gamle 
beboere. Denne måned kan du læse 
om politibesøg, destilleringsappara-
ter og andre minder.          Side 5-6 

ERNÆRINGSFOREDRAG: KOMMEN-

TARER OG SVAR - Omkring 20 kolle-
gianere var mødt op til foredrag om 
sund ernæring, men blev meget for-
undrede over foredragets indhold. 
Læs de kritiske kommentarer og 
foredragsholderens svar.   Side 8-11  

Nybrogård Kollegiets interne blad 

Husk  
cykeloprydning 

den 13. juni! 

Der vil blive lagt en strip 
i din postkasse. Husk at 
sætte den på din cykel, 
ellers bliver den fjernet! 

Vil du hjælpe til ved cy-
keloprydningen, kan du 
kontakte Beboerrådet. 

Ny formand for  
cykelklubben: 

Analia, G-3 

Næste  
Beboerrådsmøde 
Onsdag d. 5. maj kl. 19 

I GH-Kælderen 

 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Husk at stemme dit 
yndlingsfælleskøkken 
i finalen! Gå ind på 
http://www.doodle.co
m/ka6qxsnp2836z3fb 
Læs mere s. 12! 

Kiosken og Pizzeriaet  
er åben til kl. 22:00 
i maj, juni, juli  
og august 



CD-ulige har i denne måned fået 

nye elementer i deres ene fælleskøk-

ken.  

Planen er, at de andre fælleskøkke-
ner i den kommende tid også skal 
have udskiftet deres elementer. Her-
under kan du læse, hvad der er ble-
vet skiftet på det nye køkken: 

• Nye, bredere individuelle skabe. 
• Nye skabslåger 
• Bordpladen og ovnene er hævet 

med en sokkel 
• Det smalle skab ved den ene skral-

despandslåge er fjernet til fordel 
for bredere skuffer med easy-luk. 

• Skuffer under skabe mellem ovne-
ne. 

• Bordpladen v/ vasken er pudset. 
• Der kommer fliser over vaskene. 

Cecilie, D-5 

gåpåmodet i orden, da folk fik stuk-
ket arbejdsredskaber i hænderne  og 
områderne blev fordelt. Vi startede i 
cykelskurerne med at feje blade og 
skidt sammen i store bunker. Under 
oprydningen blev der bl.a. fundet 
gamle flasker, cykeldæk, batterier, 
en sok, en grill, et telt, to sko af for-
skelligt mærke og et par bukser. 

Igen i år var det cigaretskodder, der 
var den helt store synder på græs-
arealerne. Flere steder så det nær-

Søndag d. 18. april kl. 10 gik tolv 
mennesker bevæbnet med affaldspo-

ser, koste, og tænger i krig med cy-

kelskure og græsarealer på kollegiet. 

Målet var at få samlet så meget 

skrald og så mange cigaretskodder 

op fra jorden som muligt, så Nybro-

gård Kollegiet kunne gå sommeren i 

møde med rene områder. 

Selvom kun knap 2% af kollegiets 
beboere var mødt op til Operation 
Grønt Kollegiet, var humøret højt og 

mest ud som om, folk havde tømt 
deres askebægre direkte ud ad vin-
duet og ned på græsset. 

Efter endt oprydning kvitterede 
kollegiet med Ahmeds pizza og so-
davand til alle. På trods af den lave 
deltagelsesprocent var det alligevel 
lykkedes at nå det meste, og delta-
gerne kunne være godt tilfredse 
med deres indsats. 

Cecilie, D-5 

Nye fælleskøkkener 

Operation Grønt Kollegium 2010 
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Fakta om             

NybroTidende 

• Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D-05) 

• E-mail: tidende@nybro.dk 

• Udkommer en gang om måne-
den 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 relevans 
for andre. 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Jonas B46, Søren B50, Ma-
ria C8, Cecilie D5, Emil D5, Pernille 
D55, Casper D66, Analia G3, Mikkel 
J21, Camilla N31, Lærke N37, Mathi-
as O5, Claes O52, Atle O56, Jonas 
P27, Morten S21, Lars Kaj 

Afbud: Maria E21 

Ad 1) Mathias valgt til ordstyrer 

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt 

Ad 3) Referat godkendt for sidste be-
boerrådsmøde med følgende rettelse 
om at de to steder, hvor der står 
’hygge’ skal udskiftes med ’fest’ i an-
det afsnit under punkt 8B. 

Ad 4) Dagordenen godkendt med et 
ekstra punkt under indkomne punk-
ter ang. Fodboldklubbens budget 

Ad 5) Økonomi: 

Der pt. står 167.867,90 kr. på NYK’s 
konto og 179.434,64 kr. på Netværk-
gruppens konto. Der skal tages ca. 
73.000 kr. fra Netværksgruppens kon-
to til udbetaling af løn og fra NYK’s 
konto er det ca. 13.000 kr. Desuden 
har kunstklubben fået bevilliget 4000 
kr. og cykelklybben 2500 kr. Pengene 
bliver dog ikke udbetalt før end, der 
foreligger dokumentation for, at der 
er blevet indkøbt nye ting til klubber-
ne. 

Ad 6) Der er ved at være overblik 
over de reelle udgifter i forbindelse 
med lukningen af KælderCaféen. Det 
kommer til at blive udgifter omkring 
78.000 kr. og dermed ikke de 100.000 
kr., der først var budgetteret med. Der 
burde ikke komme flere større udgif-
ter nu. 

Ad 7) Der er kommet dagsorden for 
bestyrelsesmødet den 12. april. Der 
skal være gennemgang af budgettet, 
der blev fremlagt på beboermødet 25. 
marts 2010. Nye forvaltningsmodeller 
skal gennemgås, og det vil ikke kom-
me til at berøre huslejen. Der skal 
fremlægges forslag om indkøb af en 

ny kopimaskine. De 2 forslag, der bli-
ver fremlagt, er begge på under 
150.000 kr. Der er stor efterspørgsel på 
kollegiehylder og muligheder undersø-
ges for at få lavet flere. Medfinansie-
ring af multibanen er også på dagsor-
denen, og så bliver udlejningssituatio-
nen opdateret. Sidst lød ventetiden på 
1-3 måneder. 

Ad 8A) Status på lønudbetaling til 
NYK’s ansatte 

Det bliver lovet, at der er styr på det 
til næste møde, og de timer, der mang-
ler at blive udbetalt for 2010, bliver 
udbetalt til maj. 

Ad 8B) Beløb NYK vil stille til rådig-
hed for at få lavet en multibane 

Fra gruppen bag multibanen blev det i 
budgettet foreslået, at NYK bidrager 
med 50.000 kr. ud af de ca. 600.000 kr. 
For bedre at kunne forholde sig til tal-
lene oplyses det, at der kommer 
206.000 kr. ind om året på NYK’s kon-
to. Mange er positive for at give et bi-
drag og derfor stemmes der om de 3 
muligheder: 50.000 kr., 75.000 kr. og 
100.000 kr. 

50.000 kr.: 0  
75.000 kr.: 4  
100.000 kr.: 5  
Blank: 0 

Dermed stiller NYK 100.000 kr. til 
rådighed til at få lavet en multibane 
på kollegiet. 

Ad 8C) Penge til FC Nybro 

FC Nybro fremlagde et budget for den 
nye sæson 2010. Holdet ønsker at del-
tage i årets pokalturnering og afhæn-
gig af hvor langt holdet når, er der 
diverse udgifter i forbindelse med af-
holdelse af kampene. Desuden er der 
mange spillertrøjer, der er blevet væk 
gennem årene, så der er brug for nye. 
Disse kan kun købes i sæt af 9 trøjer 
til markspillerne og 1 målmandstrøje. 
Derudover søges der også penge til 
diverse i forbindelse med træning så 
som bolde, boldsæk osv. Det oplyses, at 

spillerne selv betaler 50 kr. for sæso-
nen, som går til sociale aktiviteter og 
småkøb undervejs. 

Der søges i alt om 9.635 kr. 

For: 9  
Imod: 0  
Blank: 0 

Dermed er pengene bevilliget 

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-
ter 

Intet nyt 

Ad 10) Evt. 

Det blev foreslået at samle det affald 
op, der er kommet frem efter sneen 
er smeltet. Dette gøres søndag den 
18. april kl. 10. 

Fra opstartsgruppen af en ny Kæl-
derCafé blev der spurgt om en nøgle 
til at komme ned i Caféen. Denne 
blev bevilliget, og der blev opfordret 
til, at der blev lavet et lagersalg, som 
kan give et opstartsbeløb. Dette var 
allerede inde i overvejelserne hos 
gruppen. 

Analia G3 har meldt sig som ny for-
mand for cykelværkstedet! 

Det blev besluttet at lave cykelop-
rydning søndag den 13. juni. 

Interesserede, der ønsker at være 
med til at planlægge NybroFestiva-
len 2010, opfordres til at henvende 
sig til Mikkel J21. Det er ved at være 
sidste chance, hvis den skal nå at 
blive stablet på benene, men alt kan 
selvfølgelig nås med det rette enga-
gementE 

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 
onsdag den 5. maj 2010 i GH-
kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 
P e r n i l l e  D 5 5 ,  p e r n i l l e b a -
cher@hotmail.com, i hænde senest 
10 dage før. 

Tak for god ro og orden! 

 

Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 6. april 2010 
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Jeg ønsker at fratræde som formand for kano- og kajak-klubben snarest muligt. Derfor 
skal der findes en ny formand (evt. kan man være nogle stykker om at dele posten). 

Hvis du er interesseret i at høre nærmere så send mig en mail. Gør det gerne hurtigst 
muligt og inden 3/5 så vi kan nå at få den nye formand præsenteret for Beboerrådet. 

Hvis ikke der er fundet en ny formand efter næste beboerrådsmøde lukkes for adgan-
gen til kanoer og kajakker indtil en ny er fundet. 

Med venlig hilsen 
Søren R. Jensen, B50 (Formand for kano- og kajak-klubben) 

Ny formand til kano- og kajak-klubben søges! 



Af Uffe Harksen: 

Jeg boede på Nybrogård Kollegiet 
i perioden 1975-1980, mens jeg stu-
derede til ingeniør. Ud over at huse 
studerende blev Nybrogård den-
gang også benyttet af kommunen 
til at placere sociale tilfælde af alle 
slags. Det var lidt af en øjenåbner 
for mig, der kom lige fra provinsen 
og min mors beskyttende arme, at 
komme i kontakt med menneske-
skæbner af alle slags, fra lettere 
forvirrede vestjyder til 100% alko-
holikere, narkomaner, pushere, og 
hvad jeg stadig vil mene var seriøse 
psykiske tilfælde. 

Det gav mig mange oplevelser, som 
jeg stadig trækker på. 

En konkret historie handler om en 
vietnamesisk bådflygtning, som var 
bragt til landet af Henning Becker. 
Han var anbragt på kollegiet efter 
at være smidt ud af Becker. Det var 
omkring 1978. 

Vi havde et fælleskøkken og en fæl-
les madklub, som vi prøvede at hy-
re nyankomne til. Men han fast-
holdt sine egne vietnamesiske 
madtraditioner. Han lavede for ek-
sempel en nudelsuppe med små 
fisk, formodentlig købt i en dyre-
handel, som han kom levende i sup-
pen direkte fra plastikposen. Det 
stødte adskillige af de andre på 
gangen, som mente det var dyrpla-
geri. Personligt kom jeg som sagt 
fra provinsen og havde en vis bal-
last med hensyn til at omgås dyr, 
så jeg var ligeglad. Dels fordi jeg fik 
medlidenhed med fyren og dels af 
ren interesse, begyndte jeg så at 
snakke mig ind til ham. Vi opbyg-
gede en slags fortrolighed, som dog 
ikke brød hans ensomhed. Det er 

svært at forestille sig, hvor hårdt 
det må have været at være i hans 
situation. 

En aften, hvor jeg sad alene i tv-
stuen (som det andet af de to køkke-
ner på gangen blev benyttet til) kom 
han pludselig stavrende ind, tyde-
ligt beruset. Han stillede sig op for-
an mig og hældte en del kauder-
vælsk af sig, en blanding af vietna-
mesisk og engelsk, som jeg ikke fat-
tede en lyd af. Pludselig trak han en 
køkkenkniv frem og stak den i ma-
ven.  Eller rettere, han forsøgte. 
Heldigvis havde han taget en af kol-
legiets køkkenknive, som dårligt 
kunne skære i en avis og absolut 
ikke kunne trænge gennem en al-
mindelig skjorte. Han gentog forsø-
get et par gange. Så løb han ned af 
gangen og ind på sit værelse. 

Jeg var først lammet. Jeg husker 
ikke, hvad jeg tænkte de første mi-
nutter, men så begyndte jeg at spe-
kulere over, hvad han mon kunne 
finde på nede på sit værelse. 

Jeg bankede længe på hans dør, 
men kunne bare høre hans kauder-
vælske. Han åbnede ikke. Noget 
måtte gøres. Man kunne selvfølgelig 
prøve at bryde døren ind, men de 
døre er temmelig solide, så det gik 
ikke lige. 

Så gav jeg mig til at ringe. Først til 
politiet. Da jeg havde forklaret dem 
situationen, svarede de, at det kun-
ne de ikke tage sig af. Hvis jeg ikke 
allerede var chokeret, så blev jeg det 
nu. Der røg en af mine illusioner om 
vores velordnede og velregulerede 
samfund og hjælp til sociale tabere. 
Men de foreslog, at jeg ringede til 
vagtlægen. Det gjorde jeg så. Han 
kendte minsandten vietnameseren, 

og ville heller ikke have med sagen 
at gøre. Han foreslog så, at jeg rin-
gede til Becker selv. Endnu en illu-
sion var røget. Jeg husker ikke helt 
hvad jeg fik sagt til ham, men det 
var næppe høfligt. 

Nu var jeg blevet stædig, så jeg rin-
gede også til Becker. Han var det 
sureste menneske, jeg nogensinde 
har talt med i en telefon. Han hav-
de smidt fyren ud og ville absolut 
intet have med sagen at gøre og 
smækkede røret på, sådan som jeg 
husker det. Så meget for den helte-
glorie. Nu var jeg løbet tør for ideer. 

Efter endnu et forsøg ved vietname-
serens dør gik jeg ind til mig selv. 
Mens jeg sad der og mest havde 
medlidenhed med mig selv, banke-
de det på døren. Jeg lukkede op. 
Der stod to granvoksne politifolk 
ude på gangen. Jeg havde jo ringet 
og de var lige i nærheden. 

Jeg var forfjamsket og forsøgte at 
forklare hvad der var hændt. Mens 
jeg stod der og vrøvlede, dukkede 
der en person mere op mellem de to 
betjente. Det var vagtlægen.  Han 
kiggede på mig og sagde så, at jeg 
vist trængte til noget beroligende. 
Så inden jeg fik set mig om, havde 
han givet mig en sprøjte af et eller 
andet. 

Mens jeg så sad der og ”chillede” og 
sludrede med alle de flinke menne-
sker i mit lille 12 kvm værelse, 
dukkede der en til op. Det det var 
såmænd vietnameseren selv. Han 
havde hørt uroen ude på gangen og 
ville lige se om der var sket noget 
med mig. 

Jeg har den dag i dag endnu ikke 
fundet moralen i den historie. 

40 år med Nybrogård Kollegiet 
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I år er det 40 år siden, de gule toplansbygninger, som udgør Nybrogård Kollegiet, blev byg-
get. Bygningerne er de samme som dengang, mens kollegianerne er blevet skiftet en hel del 
ud gennem årene. Rigtig mange forskellige mennesker har boet på et af værelserne eller i 
lejlighed, og for mange har Nybrogård Kollegiet været deres første hjem uden mor og far – 
og derfor noget helt særligt. 
For at markere 40-året for Nybrogård Kollegiet har jeg valgt at sætte fokus på tidligere kol-
legianere og deres historier om kollegiet fra dengang, de boede her. Hvordan var det at bo 
her i 70’erne eller 80’erne? Hvilke episoder husker folk bedst fra deres tid på Nybrogård 
Kollegiet? Alt dette – og meget mere – vil I kunne læse om på de kommende sider. 

God læselyst!  

Vietnameserens selvmordsstunt 



når man er i bad – og en del af os 
gik med værelsesnøglen om halsen, 
man ender kun i den situation uden 
nøgle én gang! Jeg har billeder fra 
terrasserne ovenpå, af venner der 
solbader – og det selv efter mørkets 
frembrud! Jeg har billeder af ven-
ner, der sidder på hug ved fyrretræ-
erne efter besøg i Kælderbaren eller 
simpelthen må klare den slags fra 
køkkenets svalegang ud over gelæn-
deret, billeder fra utallige hyggelige 
fællesmiddage, fødselsdage, mad-
klubsaftener, biografture til Klap-
træet og fester med kreativ dans, øl-
ludo, jorden er giftig og lignende. 
Det vil jeg ikke komme nærmere ind 
på… 

MEN jeg har ikke billeder af butik-
ken, der sælger Valpolicella mag-
num rødvin efter lukketid eller af 

vaskeriet under en fodboldkamp – 
totalt tomt og stille – og selv om jeg 
havde, kære beboere, så fik I dem 
aldrig af se! 

Som I nok kan regne ud, har jeg 
haft en rigtig dejlig tid på kollegiet, 
fået mange venner og jeg ser dem 
endnu, så… NO PICS!! Det kan 
godt være, at tiderne skifter og byg-
ningerne har ændret sig, men jeg 
tror også, at der er noget, der aldrig 
ændrer sig – og heldigvis for det! 
Nyd din kollegietid, ja gør det alle 
sammen. Den er fed og kommer 
aldrig tilbage, kun som søde min-
der. 

Tak fordi jeg fik lov at svømme hen 
en kort stund. 

Kram Pia, tidligere L16 , G4 og R64 

(1980-86)  

Af Pia Lykke Østerby:  

Jeg har billeder 
af unge mænd i 
hvide undertrøjer 
med stoftryk af 
hampeblade og 
teksten "Grøn Ny-
bro". Der var et 
bed foran LM-

køkkenet, vi andre troede, det var 
brændenælder! Jeg har billeder af 
fodboldkampe på plænerne foran 
køkkenerne, løbeture rundt om sø-
erne, langrendsskiture i Åmosen, 
utallige picnics med og uden kano, 
men altid med masser af øl – den-
gang havde de Odense i kollegiebu-
tikken – vi var jo en del fynboer! 
Jeg har billeder af drivvåde venner, 
der taler i telefonboksene på hver 
anden gang – familien ringer altid, 

Af Uffe Harksen: 

En anden historie. 

Da jeg en aften var på vej ned til 
køkkenet for at lave mig noget mad, 
så jeg en sort røg flyde rundt ude 
på gangen ved gulvet i et ca. 2 cm 
tykt lag. Det bredte sig langsomt ud 
under døren inde fra tv-stuen – som 
et amøbe-væsen, svagt bølgende, 
som i en science fiction-film. 

Og det stank. Tredobbelt salmiak-
spiritus tilsat brændt gummi og et 
par andre obskure noder. Jeg tror 
det er den værste stank jeg har op-
levet i mit liv. 

Jeg tog et viskestykke for munden 
og trængte ind i tv-stuen. Der stod 
et destillationsapparat, hvor den 
sorte røg kom ud fra en slange, 
faldt til gulvet og bredte sig videre 
ud på gangen. Jeg åbnede skydedø-
rene ud til altanen, slukkede for 
apparatet og gik i gang med at fin-
de den ansvarlige. 

Sprut spillede en ikke ubetydelig 
rolle for os studerende og penge 
havde vi ikke mange af (er det an-
derledes i dag?). Der var derfor nog-
le initiativrige personer med tek-
nisk indsigt og stor tørst, som stif-
tede en andelsforening med henblik 
på at fremme deltagernes festhu-

mør ved fremstilling og efterfølgende 
indtagelse af kosteffektivt alkohol. 
De investerede derefter i produkti-
onsapparatet, et destillationsappa-
rat. 

Det var meget tystys. Noget med at 
importere visse dele fra Sverige og 
andre fra materialisten og opbevare 
det forskellige steder i tilfælde af en 
razzia. 

Det kosteffektive bestod i, at de stil-
lede apparatet på kogepladerne i tv-
stuen.  Regningen for el og vand gik 
til kollegiet. Det var effektivt. Små 
90% ren sprit kom der ud. Tag den. 

Der blev eksperimenteret med al-
skens smagsstoffer.  De fleste fore-
trak dog bare den rene sprit iblandet 
sodavand eller juice. Men der var en, 
som tilfældigvis også drev en ikke 
helt ubetydelig pushergesjæft fra sit 
værelse, hvilket gav anledning til en 
del uro om natten med besøg af rock-
ere og den slags godtfolk uden sans 
for normal døgnrytme. Men det er en 
helt anden historie. 

Sagen var, han havde praktisk talt 
fri adgang til hash, og hans logik var 
sympatisk nok, at når hash er godt 
og sprit er godt, så må sprit lavet på 
hash være mindst dobbelt så godt. 
Således tænkt havde han sammen 
med sine kumpaner brygget en 

mæsk iblandet adskillige hundrede 
gram hash (rygtet vil vide, at det 
var over 500g!), som han så havde 
sat over til destillering den dag. 

Derefter var de gået ind på hans 
værelse for at tage sig en koger, og 
havde glemt alt om apparatet. Så 
var det kogt tørt – godt og vel. 

Det er vel sådan at nye opdagelser 
bliver gjort, hvad enten det er dob-
beltvirkende rusmidler eller nye 
gasser til at drive rotter/studerende 
ud af deres huller. 

Har du nogle billeder fra gamle dage på Nybrogård? 

Destilleringsapparatet 
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Kl. 19 i GH-Kælderen 

Der var 12 fremmødte til mødet.  

Ad 1) Mikkel J21 valgt til ordstyrer  

Ad 2) Institutionens budget for det 
kommende driftsår.  

Der er en del ting, der er afsat pen-
ge af til i det kommende driftsår, 
som gerne skulle komme beboerne 
til gode. Der skal blandt andet ma-
les på alle gangene, og det bliver 
muligt, at beholde kunstværker, 
man ikke ønsker, skal males over. 
Derudover skal fælleskøkkenerne 
renoveres over de næste 3 år. Det er 
ikke muligt at afsætte nok penge af 
til, at det kan gøres over kortere tid. 
Der skal laves noget asfaltarbejde, 
som blandt andet er nødvendigt 
ovenpå den hårde vinter, og så skal 
tagterrasserne renoveres.  

Ad 3a) Drøftelse af mulighederne 
for en multibane på kollegiet  

Et forslag blev fremlagt for en place-
ring af en multibane i en af de 2 
første gårde på kollegiet. Der var 
lavet et budget, som lød på en pris 
op mod 600.000 kr., men det blev fra 
starten gjort klart, at kollegiet ikke 
selv skal finde alle pengene. Et bi-
drag søges hos bestyrelsen, og der-
udover er det meningen, at mange 
af pengene skal hentes hjem via 
fundraising. Der vil dog blive brug 
for et bidrag fra NYK’s egen konto, 
men et mere specifik beløb kan be-
sluttes i tilfælde af, der bliver givet 

grønt lys for at undersøge mulighe-
derne for at få lavet en multibane.  

Da der kun mødte 12 ud af kollegi-
ets ca. 600 beboere op til mødet, var 
det svært at få skabt et nuanceret 
billede af kollegianernes holdning til 
at få en multibane. Blandt de frem-
mødte var den største skepsis den, 
at en multibane vil medføre en del 
larm for de beboere, der bor med 
vinduer ud til den samt risikoen for 
vildfarne bolde og andre forstyrren-
de elementer. Det eventuelle beløb, 
kollegiet selv skal bruge på multiba-
nen, var ikke det, der skræmte folk 
andet end, det kan blive mange pen-
ge at bruge på noget, man vil irrite-
res over på grund af eventuelle støj-
gener. Endvidere vil det kunne blive 
et problem i eksamens-perioder, 
men forhåbentlig vil ens medkollegi-
anere vise hensyn i de perioder. De, 
der talte for multibanen, slog meget 
på, at vi skal huske, vi bor på et kol-
legium, hvor vi ønsker, der skal væ-
re noget liv, og det er også et ønske, 
at kollegianerne lærer hinanden 
bedre at kende på tværs af gangene. 
Det er der i dag ikke de store oplag-
te muligheder for. Endvidere vil en 
multibane skabe mere opmærksom-
hed omkring kollegiet og dermed 
forhåbentlig skabe en større efter-
spørgsel. Et godt argument for snak-
ken, der kørte frem og tilbage om for 
og imod, var, at man skal huske på, 
hvor svært det er at beslutte noget 
nyt i forhold til, hvis man flytter ind 

senere og får værelse ud til en even-
tuel multibane. Så er det jo i og for 
sig bare sådan, det nu engang er, og 
så lærer man som regel at leve med 
det.  

En afslutning på snakken med gode 
pointer både for og imod blev en af-
stemning om, hvorvidt en multibane 
var ønsket eller ej. Her blev der IK-
KE stemt i forhold til mulige place-
ringer.  

For: 10  
Imod: 2  
Blank: 0  

Det blev hermed besluttet, at grup-
pen kan fortsætte med at undersøge 
mulighederne for at få lavet en mul-
tibane på kollegiet. Under den fore-
gående diskussion blev det foreslået 
at placere multibanen nede ved bør-
nehaven ud mod Nybrovej. Denne 
mulighed vil blive undersøgt nær-
mere. Som en vejledende afstemning 
blev der stemt om placeringen helst 
skal være i AB-gården (løsning 1) 
eller i GH-gården (løsning 2).  

Løsning 1: 4  
Løsning 2: 6  
Blank: 2  

Det blev besluttet, at Beboerrådet 
på mødet i april skal beslutte, hvor 
mange penge NYK skal give til pro-
jektet.  

Ad 4) Der var ingen punkter til 
eventuelt.  
Tak for god ro og orden!  

Nybro. Kampen havde fået ny dom-
mer, da POP dømte første halvleg og 
FC Nybro anden, og det virkede som 
om drengene fra FC Nybro havde 
brugt pausen til at puste ud og starte 
på en frisk. 

FC Nybro havde flere store chancer i 
anden halvleg, og med et kvarter 
tilbage af kampen gav arbejdet ende-
lig resultat: reducering til 1-2 på et 
flot mål af holdets nr. 17, Mathias. 

Fem minutter efter havde FC Nybro 
endnu en stor chance, som desværre 
ikke gav mål. I stedet fik POP scoret 
i de sidste minutter, og kampen end-
te 1-3.  

Cecilie, D-5 

Søndag d. 18. april kl. 15 var repræ-
sentanter fra Nybrogård og POP 

samlet på banen over for Engelsborg-

skolen til årets først træningskamp. 

POP var mødt talstærkt op med en 
hel hær af tilskuere, mens FC Nybro 
blot havde tre. 

FC Nybro kom skidt fra start, da 
POP scorede to mål inden for de før-
ste ti minutter af første halvleg. Her-
fra var det op ad bakke for FC 
Nybro’erne. Selvom FC Nybro kom 
godt tilbage i slutningen af første 
halvleg, kom de aldrig rigtig til nogle 
store chancer og måtte gå til pause 
med stillingen 0-2. 

I anden halvleg gik det bedre for FC 

Referat af Beboermødet torsdag d. 25 marts 2010 

FC Nybro fik afprøvet støvlerne i årets første træningskamp 
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Klagenævnet modtager jævnligt 

klager fra køkkenkasseformænd, der 

ikke kan få indhentet betaling fra 

diverse kollegianere. Faktisk hand-

ler omkring en tredjedel af alle sa-

gerne i Klagenævnet om manglende 

betaling til køkkenkasseordningen. 

I husordenens paragraf 3, stykke 2 
er det beskrevet, at man som kolle-
gianer på Nybrogård er forpligtet til 
at betale sin del af køkkenkassebe-
holdningen. Men på trods af, at alle 
skriver under på det ved indflyt-
ning, er det meget svært at få alle 
til at betale til køkkenkassen. Der-
for har flere køkkenkasseformænd 
nu indleveret klager til Klagenæv-
net over manglende betaling. 

Ved en klage til Klagenævnet er 
proceduren, at personen først forsø-
ges kontaktet over fastnettelefonen. 
Hvis der ikke er svar, får vedkom-
mende et brev i sin postkasse med 
en frist på 8 dage til at betale det, 
der skyldes. Bliver regningen ikke 
betalt, sendes klagen videre til 
KAB, som ligeledes kommer med en 
henstilling og registrerer klagen, 
som derefter vil få betydning i even-
tuelle senere overvejelser. 

Når Klagenævnet går i aktion, får 
de mange forskellige forklaringer 
på, hvorfor vedkommende ikke har 
betalt. Flere kommer med und-
skyldningen: ”jeg bruger ikke køk-
kenet så meget”, mens andre forkla-

rer det med, at ”jeg er på 
SU, så jeg har ikke råd til 
at betale det”. En af de me-
re sjældne forklaringer har 
været: ”jeg vil ikke betale, 
for jeg har fået noget stjålet 
fra mit køleskab”. 

Det er muligt at undgå at 
skulle betale til køkkenkas-
sen, hvis man kun benytter 
de faciliteter, som kollegiet 
har indkøbt, fx ovn og køle-
skab. Men i så fald er det 
en god ide at lave en skriftlig aftale 
med køkkenkasseformanden om, at 
man ikke vil benytte de af køkken-
kassen indkøbte ting. Køkkenkasse-
ordningen inkluderer alt det, kollegi-
anerne selv står for at købe ind. Det 
kan fx være krydderier, fjernsyn, 
radio, service, skraldeposer, sofaer 
m.m. Er du i tvivl, så spørg dit køk-
ken, hvad dine køkkenkassepenge 
går til. Hvis man bryder aftalen og 
benytter sig af faciliteterne alligevel, 
er det i køkkenkasseformandens go-
de ret at kræve betaling. 

Hver måned har køkkenkassefor-
mændene problemer med at få ind-
hentet penge. En løsning er at betale 
pengene over netbank, så der sker en 
automatisk overførsel hver måned. 
En anden er, at man beder folk om at 
betale forud, når de flytter ind. Men 
disse råd vil ikke afhjælpe alle pro-
blemer, og mange køkkenkassefor-
mænd er trætte af at skulle lege poli-

timand og blive upopulære for at 
gøre et stykke frivilligt arbejde. 

Køkkenkasseordningen er en vigtig 
del af kollegielivet og fællesskabet. 
Det giver kollegianerne mulighed 
for at bestemme over deres eget 
køkken og selv præge det med det 
inventar, der ønskes. Som betalen-
de får man dermed også indflydelse 
på, hvad der skal købes. Om det 
skal være et nyt anlæg eller et pool 
bord – det er kun beløbets størrelse, 
der sætter grænser. Og for 20-40 
kr. får man meget for pengene. 
Tænk hvis man selv skulle ud og 
købe alle de ting, man i fællesskab 
har købt ind. Det ville blive til 
langt mere end 30 kr. om måneden. 
Så opfordringen fra Klagenævnet 
er: ”bidrag til fællesskabet og betal 
din køkkenkasseregning, hvis du i 
forvejen bidrager til fællesskabet 
ved at bruge faciliteterne”. 

Cecilie, D-5 

tægter og 3 forskellige opstillinger 
af budgettet  

B) Ny formand for kano- og kajak-
klubben. Den nuværende formand, 
Søren, træder tilbage i starten af 
maj og derfor skal der findes en ny 
til at varetage posten. Er der ikke 
fundet en ny til starten af maj luk-
kes midlertidigt for adgang til ka-
noerne til en ny formand er fundet. 
Er du interesseret i at overtage po-
sten, evt. i samarbejde med andre 
s å  k o n t a k t  S ø r e n  p å 
nyksjr@nybro.dk. 

C) Redaktøren på NybroTidende 
søger om penge: Jeg er ved at lave 
en konkurrence, hvor jeg skal kåre 
det mest rene køkken på Nybro-
gård. Her vil jeg meget gerne udlod-

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 dagsor-
den for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) Godkendelse af forretningsplan 
og vedtægter for en ny KælderCafé. 
Vedhæftet er Forretningsplan, Ved-

de en præmie til det køkken, der 
vinder, og derfor vil jeg spørge Be-
boerrådet om penge til denne præ-
mie. Jeg tænker i størrelsesordenen 
500 kr. (det er maks.), så det kan 
blive en ordentlig gave, der er værd 
at vinde - og som kan komme 26 
beboere til gode!  

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 4. maj.  

Vel mødt!  

Manglende betaling til køkkenkasserne 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag d. 5. maj 2010 
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I Husordenen står der følgende: 
 

Kollegianernes ansvar: 
§ 3 Alle kollegianere skal medvirke til at opretholdelse af orden 

i alle lokaler, der tjener fælles brug. Enhver 
kollegianer skal overholde de til enhver tid gældende regler for 

benyttelse af kollegiets fælleslokaler. 
Stk. 2 Hver gangs beboere hæfter solidarisk for de tilhørende 

køkkeners inventar. Alle kollegianere er 
forpligtet til at behandle dette inventar hensynsfuldt samt 

medvirke til, at intet fjernes fra køkkenerne. Orden på gange og 
køkkener påhviler beboerne i fællesskab. En kollegianer, der 

benytter køkkenet eller 
køkkenkassens faciliteter, er forpligtet til at betale den 

af køkkenet fastsatte andel til køkkenkassen. 



Der var op til den 8.april lavet 
stor reklame for det ernæringsfore-
drag, der skulle løbe af stabelen på 
NO-gangen denne dag. Og der ville 
efter sigende blive uddelt lækre 
godbidder (eller i folkemunde: 
smagsprøver), hvilket næppe kunne 
tolkes meget anderledes, end at der 
ville blive præsenteret nye og 
spændende opskrifter, der kunne 
være sunde og samtidigt lækre. 

Det var derfor med et vist element 
af skuffelse, at undertegnede måtte 
konstatere, at dette såkaldte 
”ernæringsfordrag” i virkeligheden 
var en slet skjult salgstale for et 
produkt ved navn Herbalife. En 
salgstale, der i meget nænsomt suc-
cesfuld grad blev eksekveret af en 
officer fra flyvevåbnet, som i 7 år 
havde været ”ernæringskonsulent” 
for adskillige idrætsudøvere. 

Det viste sig dog hurtigt, at den kæ-
re ernæringseksperts frame var, at 
hans Herbalife-pulver-drik var den 
eneste rigtigt sunde form for mor-
genmad med sit indhold af 17,5g 
protein, 22g kulhydrat, 3g fibre. 
(Sjovt nok var der ikke oplyst, hvor 
meget fedt produktet indeholdt, så 
man kunne foranlediges til at tro, at 
der ikke var fedt i. Men ud fra kalo-
rieindholdet i drikken kan det dog 
hurtigt beregnes, at der også er 
6,6gram fedt, som man åbenbart 
blot ikke fandt relevant at nævne i 
salgsmaterialet). 

Det hele startede ellers meget godt 
med, at vi blev forklaret, hvordan 
morgenmaden er et yderst vigtigt 
måltid, og at det, hvis denne blev 
udeladt, kunne lede til at man var 
søvnig til forelæsningerne, have 
svært ved at sove om natten, følte 
sig uoplagt osv. 

Lidt mindre imponeret blev man 
dog, da eksperten begyndte at rakke 
ned på bl.a. havregryn med mælk 
som morgenmad, idet han mente, at 
det f.eks. ikke indeholdt synderligt 
meget protein og altså ikke var sær-
lig godt at starte morgenen med. 

Fortsættes på næste side... 

 

Læserindlæg: Ernæringsforedrag med kostpyramide(spil) 
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I sidste måned bød Jesper fra NO-lige på gratis ernæringsforedrag, så travle og fattige studerende kunne få viden 
om og inspiration til en sund og billig morgenmad. 

De fleste blev dog en smule overraskede, da de fandt ud af, at foredragsholderen var repræsentant for Herbalife-
produkterne, som kort fortalt består af proteinshakes i pulverform. 

Foredraget, der blandt andet bød på smagsprøver, en Herbalife-video med gode råd og fedtprocentmåling, er siden 
blevet kritiseret for at være fyldt med faktuelle fejl og for at være noget ganske andet end forventet. Kritikken er 
også sendt til NybroTidende og kan læses på de følgende sider. Redaktionen har derefter talt med Jesper, som 
arrangerede foredraget, og også forsøgt at få et interview med foredragsholderen Nikolaj, men han ønskede kun 
at svare tilbage skriftligt. Begge artikler kan ligeledes læses på de følgende sider. 

Cecilie, D-5 

Ernæringsforedrag: Kommentarer og svar 

Læserindlæg: Aldrig har vi følt os så snydt! 

så står der i varedeklarationen, at 
mælk er en hovedingrediens! Da jeg 
efterfølgende kommenterede den 
pulverlignende fornemmelse i deres 
drikke, fik jeg igen at vide, at det 
var fordi jeg havde været på for 
mange pulverkure og derfor havde 
en forvrænget opfattelse. Og jeg har 
altså aldrig i mit liv været på en 
pulverkur!  

Vi mindes ikke, at vi overhovedet 
har lært noget om ernæring, men at 
i stedet har vi spildt to timer på at 
høre én lang reklamefilm. Det ene-
ste vi har konkluderet er, at firmaet 
udelukkende prøver at kapre nye 
kunder, så de kan blive nye sælgere, 

som igen kan kapre nogle af deres 
venner til at blive sælgere. I virke-
ligheden handler det altså bare om 
at snyde folk til at sælge et produkt, 
de ikke aner noget som helst om! 

Vi har aldrig følt os, så snydt og 
manipuleret med. Deres priser eg-
ner sig heller ikke rigtig til et kolle-
gium. Selv om han hårdnakket på-
stod det. Hvis vi tager den gode 
gamle klassiske med havregryn, 
mælk og rosiner kan jeg i hvert fald 
spise morgenmad 1000 gange, før 
jeg når op på hans 520 kr. 

Caroline, CD-lige. 

Jeg snakker for en del af os, når 
jeg siger at det foredrag i går var 
spild af tid og falsk reklame. Det 
var på ingen måde et foredrag. Hvis 
det var noget, var det tv shop, der 
møder tupperware-party! 

Vi har efterfølgende selv lavet søg-
ning på det hele, og der var så man-
ge ting, de sagde forkert, selv når 
de blev spurgt direkte. Jeg spurgte 
bl.a. selv, om deres produkter inde-
holdt mælkespor. Det svarede de 
klokkeklart nej til og sagde, at det 
ikke var noget problem for laktose-
intolerante mennesker at bruge 
deres produkter. Ikke nok med at 
jeg rent faktisk er blevet syg af det, 

Der var smagsprøver på de forskellige 

proteinshakes. Nogle var begejstrede, 

mens andre ikke synes om det. 



Det meste af kritikken går på selve 

foredraget og på foredragsholderen, 

hvilket du naturligvis ikke kan stå til 

ansvar for. Men det er trods alt dig, 

der har skrevet artiklen, og dermed 

dig, der havde ansvaret for at infor-

mere folk. Hvorfor valgte du at skri-

ve, som du gjorde? 

Jeg havde egentlig først skrevet 
”ernæringsekspert”, fordi jeg tænkte, 
at det kunne være med til at lokke 
folk til. Men Nikolaj 
(foredragsholderen, red.) ville hellere 
benævnes ”ernæringsvejleder”, for 
det kunne han bedre stå inde for, og 
folk måtte ikke forvente, at der kom 
en med en cand.merc. eller 
cand.scient. i et-eller-andet. Han har 
7 års erfaring i at vejlede folk, og det 
var det, han kunne bidrage med. 

Men du har også bevidst udeladt 

navnet ”Herbalife”. Det står ikke et 

eneste sted. 

Nej, det gør det ikke. Det kunne jeg 
godt have haft med, men jeg synes, 
det var mest fair at give folk en mu-
lighed for at komme til foredraget 
uden fordomme. Jeg mener også, 
man sagtens kunne få noget ud af 
det, uden at man vidste, hvad det 
handlede om. Og det ville folk gå glip 
af, hvis de blev skræmt væk på for-
hånd. 

Men havde du tænkt, at folk nok ville 

blive lidt sure over det? 

Jo, jeg kunne godt forestille mig, at 
der var nogen, som kunne blive sure. 
Men det var min overbevisning, at 
der var flere folk, som ville blive klo-

gere. Og vi 
tvinger jo 
ikke folk til 
noget.  

Folk kunne 
gå, når de 
havde lyst, 
og det var 
der da også 
nogen, som 
gjorde. Men 
langt de 
fleste blev 
til slutnin-
gen, og det 
tager jeg 
som garant 
for, at de syntes, foredraget havde 
været ok. 

Fortsættes på næste side... 

Svar fra Jesper: Jeg beklager at folk har følt sig snydt 
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yderligere ernæringsmæssige 
spørgsmål, men fik at vide, at han 
ikke ville gå alt for meget ind i det 
tekniske, ”det kunne nemt blive for 
nørdet” mente han. Men eksperten 
forsikrede mig om, at Herbalifes 
forskere havde mere end 30 års 
erfaring og helt sikkert vidste alt 
der var værd af vide, således at de-
res produkt med sikkerhed var sun-
dere end enhver normal morgen-
mad. Det trøstede dog kun i yderst 
beskedent omfang, da jeg jo var 
kommet til ernæringsforedrag for 
at høre lidt tips til, hvordan man 
kunne lave sin mad sundere og 
samtidigt velsmagende og få lidt 
tips om ernæring og ikke for at høre 
om en eller anden pulverdrik til 
20kr per portion, som vel nok de 
færreste studerende på et kollegi-
um har råd og lyst til at bruge de-
res penge på. 

Det næste der skete i deres jævnt 
uinformative præsentationsvideo 
(der blev kørt af og til) var, at de 
brugte ca. 6 minutter på at fortælle 
hvilke kendte sportsfolk og fodbold-
hold  de sponsorerede, og hvordan 
man kunne se deres logo på spiller-
nes trøjer. Oooooh!! Jeg indså 
straks min fejl – hvis de vitterligt 
havde deres logo på fodboldspilleres 
trøjer, måtte deres produkt selvføl-
gelig også være i orden (det siger jo 
nærmest sig selv!). Jeg valgte der-
for at indstille min byge af nærmest 
urimeligt påtrængende spørgsmål 

og lod mig stille tilfreds med deres 
sponsor-argument. 

Til sidst i præsentationen blev det i 
øvrigt åbenlyst hvorfor dette jævnt 
skuffende ”ernæringsfordrag” over-
hovedet var kommet i stand. Det 
viste sig nemlig, at man som 
”arrangør” ville få et gavekort på 30-
50 kr. pr deltager, hvis man kunne 
fremskaffe en gruppe på mindst seks 
mand, som ville høre på en sådan 
præsentation. Dog var det en forud-
sætning at arrangøren selv havde 
købt mindst en ladning produkter 
hos dem (hvilket kostede lidt over 
500kr). I undertegnedes øjne ligner 
denne konstruktion i ikke uvæsent-
lig grad pyramidespil, med den ene-
ste lille forskel, at deltagerne til fore-
draget ikke behøvede at købe noget 
med mindre de selv ville være arran-
gører. 

Jeg synes, at det er skidt markedsfø-
ring – man kan ikke kalde den salgs-
tale for et ernæringsforedrag, og slet 
ikke, når foredragsholder stort set 
intet ved om ernæring. Desuden var 
præsentationen fyldt med fejl, urigti-
ge konklusioner og skævvredne sam-
menligninger (såsom at deres pro-
dukt blev sammenlignet med at spi-
se en croissant og kaffe til morgen-
mad, eller at spise måltider på Mc 
Donalds hver dag). Tak for kaffe si-
ger jeg bare (eller måske nærmere 
”tak for proteindrik”). 

Casper D64 

Fortsat fra forrige side... 

Rugbrød var åbenbart heller ikke 
lige sagen - næ så var det skam me-
get sundere at guffe en af deres pul-
verdrinks i sig til morgenmad. 

Kort herefter kom eksperten med 
udtalelsen, at mange jo troede, at 
saftevand og danskvand var meget 
bedre end sodavand, hvilket han på 
ingen måde var enig i. Adspurgt om 
han således mente, at også dansk-
vand uden sukker var ligeså usundt 
som sodavand, var han hurtig til at 
udtale at: ja – der var lige så mange 
kalorier i danskvand uden sukker 
som i en normal sodavand. Under-
tegnede dristede sig herefter til at 
drage geniets ekspertise i tvivl og 
spurgte, hvor han præcis mente, at 
kalorierne kunne ligge og gemme sig 
i en sukkerfri danskvand. Svaret 
kom dog prompte ”det er CO2’en, 
der feder” udtalte eksperten. På 
trods af at jeg aldrig har brugt om-
talte Herbalife produkt, vil jeg på-
stå, at jeg har været tilstrækkelig 
morgenfrisk i kemitimerne til at 
vide, at vand og CO2 er to kemiske 
stoffer, som absolut ingen kemisk 
energi indeholder. Så hvis der er 
noget, som med sikkerhed ikke fe-
der, er det sukkerfri danskvand. Jeg 
opgav dog at forklare dette til eks-
perten, da det ikke virkede som om 
den slags tekniske argumenter rig-
tigt bed på ham. 

Jeg tillod mig dog at stille et par 

Folk fik også målt deres 

fedtprocent. Jesper, der 

er ny i jobbet som Her-

balife-sælger, hjalp til 

med målingerne. 



den danske befolkning lever op til 
anbefalingerne i de 8 kostråd, og 
man kan stille sig selv spørgsmå-
let:  

Når nu vi godt ved hvad vi skal gø-
re – hvorfor gør vi det så ikke?  

Der kan være mange årsager, og 
eksperterne peger blandt andet på: 

• Økonomi til at købe den rigtige 
kvalitet af råvarer 

• Manglende prioritering af tid til 
at tilberede maden på en måde, så 
næringsstofferne bevares 

• Usikkerhed og uvidenhed om 
hvad og hvordan man bør gøre 

• Kræsenhed 

• Vanens magt 

Igennem mange år har stort anlag-
te nationale kampagner forsøgt at 

Først og fremmest vil jeg gerne 
sige Casper mange tak for den kon-
struktive tilbagemelding på ”Sund-
morgenmad på 30 sekunder” fore-
draget jeg havde fornøjelsen af at 
afholde. 

Det er altid rart med noget feed-
back fra tilhørerne, og jeg kan se at 
formålet med aftenen er nået: At 
skabe dialog omkring sund-
morgenmad - så det er jo rart at se. 

De fleste ved at sund morgenmad er 
essentielt for en god start på dagen, 
og et sundt helbred. De fleste ken-
der også til kostpyramiden eller 
kostkompasset, som vi talte om til 
foredraget. Problemet er blot at de 
færreste mennesker lever efter de 
anbefalinger, der gives af blandt 
andet Fødevarestyrelsen. Undersø-
gelser viser at kun ca. 1 procent af 

rette op på dette, men undersøgelser 
viser at antallet af overvægtige og 
personer med andre ernæringsrela-
terede gener fx Diabetes 2 stiger. 

Så hvad skal man gøre ved det? 

Fortsættes på næste side... 

Foredragsholderen: Produktet virker helt fantastisk 
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Herbalife og har vejledt folk i pro-

duktet i syv år, og så kan han ikke 

svare på, hvad ingredienserne er. Det 

er da for dårligt, synes du ikke? 

Jo, det er det selvfølgelig. Men alle 
ingredienserne står udenpå vores 
produkter, og Herbalife er best prac-
tice i Danmark, når man snakker 
kosttilskud. Hvis folk har allergi, vil 
jeg foreslå dem at spørge deres læge, 
så er man på den sikre side. Der fin-
des jo mange former for allergi, og vi 
kan af gode grunde ikke have styr på 
dem alle. 

Der er flere, der har rejst kritik mod, 

at du bevidst undlod at skrive herba-

life, fordi du fik penge for det. Hvad 

siger du til den kritik? 

Jeg fik ikke penge for det. Jeg kunne 
godt se til sidst, at det så ud som om, 
jeg blev betalt for det. Men det gjorde 
jeg ikke. Jeg har faktisk selv betalt 
for alt det, der blev spist, og det har 
kostet mig et par hundrede kroner at 
holde foredraget. Jeg har da fået 
nogle kunder, der synes det lød 
spændende, men det er ikke noget, 
der dækker det ind. Jeg er ked af, at 
folk føler sig ført bag lyset, for jeg 
gjorde det selvfølgelig med det for-
mål at inspirere folk til at lære nogle 
ting. Og hvis de skulle være interes-
seret i at gøre det på vores måde, så 
ville jeg selvfølgelig hjælpe dem. 

Men kan du så forklare, hvad det 

var, Nikolaj fortalte om til slut? 

Hvis man vælger at holde et arran-
gement uden at være sælger, så får 
man penge for det. Jeg er en del af 
konceptet, og så får man ikke noget 
for at holde sådan noget. 

Men hvis jeg vil holde et foredrag, 

bliver jeg så ikke den personlige kon-

takt, sådan som du var det til dette 

foredrag? 

Nej, ikke nødvendigvis. Kun hvis du 
vælger at blive en del af konceptet. 
Du kan vælge at holde sådan et ar-
rangement, fordi du synes det kun-
ne være fedt, og fordi du gerne vil 
hjælpe dine kolleger, og hvis du får 
lyst til det, kan du selvfølgelig også 
selv hjælpe. Men så skal man have 
en licens og sådan. 

Hvordan blev du en del af konceptet?  

Jeg hørte om nogle andre studeren-
de, der solgte det, og så tænkte jeg, 
at det ville være et godt studiejob. 
Med det her job kan jeg hjælpe og 
motivere folk til at få det bedre med 
dem selv når jeg har tid, og samti-
dig tjene lidt penge på det. Det er 
meget inspirerende at kunne gøre 
en forskel for folk på den måde. Om 
ikke andet har foredraget gjort at 
der er blevet startet en debat om 
ernæring hvilket jo i sig selv er posi-
tivt. 

Tak skal du have. 

Fortsat fra forrige side… 

Har du selv fået respons på foredra-

get? 

Ja, jeg har selvfølgelig snakket med 
flere fra min gang, og der var flere, 
som synes flere af indslagene var 
lidt for meget tv-shop. Men det er vi 
også selv udmærket klar over, og 
der bliver også hele tiden arbejdet 
på at gøre det bedre. Jeg har allere-
de givet meget respons til Nikolaj. 

Hvad har du for eksempel foreslået? 

Der findes forskellige udgaver af 
foredragene, men vi havde proble-
mer med at få DVD-afspilleren til at 
spille den udgave, som var lidt mere 
dybdegående og mere passende til et 
ungt, intellektuelt publikum. Den 
version, vi viste, var version 2, som 
er designet til hr. og fru sovs, der 
ikke ved noget som helst om ernæ-
ring. Og det har vi også snakket 
meget om efter. 

Hvordan har du det med kritikken 

af, at Nikolaj tilsyneladende gav 

forkerte svar på flere af spørgsmåle-

ne? 

Jeg har det selvfølgelig dårligt med, 
at han ikke kunne svare på alt. Men 
han er jo ikke uddannet inden for 
ernæring, så jeg havde forventet, at 
der var noget, han ikke ville kunne 
svare på. 

Men han står som repræsentant for 

Foredraget var en blanding af oplæg 

fra foredragsholderen, Nikolaj, og en 

film om Herbalife-produkterne.  



Fortsat fra forrige side... 

• Lade stå til og håbe det går? 

• Leve 100 % efter kostrådene? 

• Supplere sin kost med kosttil-
skud, der hvor man har mangler? 

• Andet?  

Jeg tror at det kun er det enkelte 
individ, der kan svare på det. Men 
for mit eget vedkommende måtte 
jeg for 7 år siden erkende at mit 
helbred gik den forkerte vej. Jeg 
vejede over 100 kg, jeg var altid 
træt og havde tit hovedpine. Jeg 
havde svært ved at koncentrere mig 
til forelæsningerne på HD studiet 
om aftenen efter arbejdet. Jeg var 
begyndt at dyrke mindre og mindre 
motion, fordi jeg ikke havde energi-
en til det. 

En dag gjorde jeg status på mit liv 
og kunne konstatere at jeg som 26 
årig var nød til at have mig ”en 
halv morfar på sofaen” når jeg kom 
hjem fra arbejde og mit forbrug af 
usunde madvaner og kalorier var 
eksploderet. Min uddannelse som 
idrætsofficer havde lært mig en 
masse om hvor vigtig ernæring er 
for at opretholde et sundt og aktivt 
liv. Jeg vidste hvordan jeg skulle 
lære andre at løbe en god 5 kilome-
ter, men var ikke selv i stand til at 
leve op til det. Det er tankevækken-
de synes jeg…  

Jeg tog den beslutning at gøre no-
get ved det en gang for alle, men 
kunne godt se at jeg økonomisk 
ikke havde mulighed for fra den 
ene dag til den anden at begynde at 
leve 100 % efter anbefalingerne. 

Tilfældigvis faldt jeg over Herbali-
fes produkter, som allerede den-
gang havde hjulpet millioner af 
mennesker til at forandre deres 
helbredsmæssige 
tilstand. Grundet 
den store omsæt-
ning har Herbalife 
haft mulighed for 
at indgå partner-
skab med en række 
af verdens førende 
ernæringsforskere 
fra hele verden, 
herunder en nobel-
prismodtager, pa-
nelet af eksperter sørger for at kva-
liteten og resultaterne er i top sam-
tidigt med at hvert enkelt lands 

(lige nu 72 lande) individuelle lov-
givning overholdes til punkt og prik-
ke. Herbalife havde en meget stor 
omsætning og samtidig en ubetinget 
tilfredshedsgaranti på 30 dage for 
kunderne, og jeg besluttede mig for 
at give det en chance. 

Jeg valgte at prøve at erstatte min 
morgenmad (havregryn med sukker 
og mælk) med en shake, og fandt 
hurtigt ud af den smagte godt og 
mættede mig hele formiddagen. Al-
lerede den første uge mærkede jeg 
en markant forandring af mit ener-
giniveau og velbefindende. Min vægt 
og fedtprocent begyndte at gå ned og 
jeg følte at jeg kunne koncentrere 
mig bedre til forelæsningerne og ved 
opgaveskrivningen. Den øgede ener-
gi fik mig til at genoptage den akti-
ve livsstil og komme i gang med træ-
ningen igen.  

En shake (som indeholder nærings-
stoffer i henhold til anbefalingerne i 
kostrådene) koster ca. 20 kr. og alle 
ved jo at det ikke kan lade sig gøre 
at fremstille et måltid mad med den 
rette mængde af næringsstoffer for 
så lille et beløb. 

Jeg oplevede at spare en del penge 
på mit kostbudget, fordi jeg ikke 
længere havde brug for at supplere 
mine måltider fra kantinen med en 
masse usunde mellemmåltider.  
Når jeg i dag vejleder folk gennem-
går vi sammen deres spisevaner, og 
i 9 ud af 10 tilfælde oplever folk at 
spare en hel del penge, fordi de får 
meget bedre styr på de dårlige va-
ner.  

Da jeg kunne konstatere at produk-
terne virker helt fantastisk, begynd-
te jeg at vejlede andre mennesker i 
at gøre som jeg. Jeg har deltaget på 
mange seminarer omkring ernæring 
og har selv brugt produkterne hver 

dag i mere 
end 7 år, men 
vil ikke kalde 
mig for ernæ-
ringsekspert 
(som Casper 
lidt provoke-
rende har 
valgt af frem-
stille mig). 
Jeg er en eks-
tremt tilfreds 

forbruger, som anbefaler noget jeg 
selv har fået rigtige gode resultater 
med. Jeg har stor tillid til at eksper-

terne og forskerne har viden om og 
forstand på deres arbejde. Så kan 
jeg koncentrere mig om at hjælpe 
andre mennesker, med at få det 
ligeså godt som jeg har selv har fået 
det.  

Min erfaring viser mig at mange 
mennesker har holdninger og me-
ninger om hvad som helst, og tit er 
det en begrænsende faktor for deres 
måde at opfatte og høre ting på – 
man kan sige at deres perception 
bliver negativt rettet. Folk hører 
det de gerne vil høre, og hvis de 
ønsker at rette det negativt, så gør 
de det med stor fornøjelse. Prøv 
eksempelvis at tænde for nyheder-
ne og tæl minutter med positive 
succeshistorier i forhold til negativt 
ladede indslag om krig og ulykker. 
Eller prøv at læse Ekstra Bladet. 
hvad er der mest forsidestof i: 
Kendte menneskers uheld eller en 
lykkelig historie? Vi kender vidst 
alle svaret…  

I modsætning til Caspers angreb på 
mig vil jeg ikke begå samme tarve-
lighed. Jeg erkender at optakten til 
foredraget ikke var helt optimal, og 
jeg kan se at der er nogle budska-
ber som skal være mere klare un-
dervejs, men alt i alt er jeg godt 
tilfreds med at have skabt lidt de-
bat, og hvis bare 1 af deltagerne 
har fået lidt med omkring vigtighe-
den af sund ernæring, så er det dej-
ligt.  

Til slut vil jeg blot anbefale at læ-
s e r n e  b e s ø g e r :  h t t p : / /
www.altomkost.dk/Testdigselv/
forside.htm hvor man kan teste sin 
virkelighed, og hvis der er steder 
hvor ernæringen halter lidt, vil jeg 
opfordre til at man gøre noget ved 
det.  

Med venlig hilsen 
Nicolaj 
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”Jeg erkender at optakten til 

foredraget ikke var helt 

optimal, og jeg kan se at der er 

nogle budskaber som skal være 

mere klare undervejs, men alt i 

alt er jeg godt tilfreds med at 

have skabt lidt debat.” 

Herbalife-produkterne 



På højre køkken var der 
rent på borde og i de fleste 
køleskabe. Et problem var dog en 
gryde med madrester i et af køleska-
bene – uden låg på! Denne opdagelse 
var dog den værste i dette køkken. 
Måske kan den gode hygiejne skyl-
des skiltningen ”Din mor arbejder 
her ikke” på køkkendøren? 

På venstre køkken var opsat skilte 
ved komfurerne, over vaskene og på 
skabe – både på dansk og engelsk. 
Disse tiltag vidner om, at hygiejne 
tages alvorligt på gangen, og efter 
køkkenernes generelle tilstand at 
dømme, virker det effektivt. Der stod 
ingen opvask på bordene, der var 
ikke tegn på for gammel mad og bor-
dene var tørrede af. Nogle af køle-
skabene var dog beskidte i bunden. 

I marts måned blev sidste omgang 
køkkenhygiejnekontrol foretaget, og 

nu skal kollegiets mest rene fælles-

køkken findes!  
Jeg har samlet de syv køkkener, som 
alle har fået en helt glad smiley un-
der køkkenkontrollen, og ud fra disse 
skal vi finde de tre køkkener, der 
skal videre til finalen.  
Vinderen bliver fundet ved endnu en 
køkkenhygiejnekontrol, og det køk-
ken, der er mest rent, vinder en flot 
præmie! 
Derfor er det nu op til jer, kære kol-
legianere, at stemme på det køkken, 

I mener, bør have en plads i finalen. 
For at stemme på dit yndlingskøk-
ken skal du gå ind via dette link: 
h t t p : / / w ww . d o o d l e . c o m /
ka6qxsnp2836z3fb, taste dit navn 
og evt. værelsesnummer, og stemme 
på det eller de køkkener, du ønsker 
at se i finalen. Du må maks. stem-
me på 3 køkkener, og du må kun 
stemme på hvert køkken én gang.  
Afstemningen løber indtil d. 20. 
maj. De tre køkkener med flest 
stemmer, kommer i finalen! 
Læs eller genlæs omtalerne og stem 
herefter på dit yndlingskøkken! 

På det venstre køkken 
blev vi mødt af et posi-
tivt syn, for her var ikke 
meget at sætte fingeren på. Der lå 
lidt krummer på bordet, men der 
var ingen for gammel opvask eller 
mad stående fremme. Dog opdage-
de vi en kæmpe bunke med tomme 
flasker, der mildest talt lå hulter til 
bulter i det ene hjørne. 

Det højre køkken var også pænt, 
men med krummer på bordet. El-
lers var der dog ikke noget at løfte 
pegefingeren over. Om det var da-
men fra M!, der har fået fyrene til 
at rydde så pænt op, vides ikke. 

CD-lige – et vaskeægte 
pragteksemplar  

Køkkenhygiejnekontrol: semifinalen! 

GH-ulige - godt arbejde 

SIDE 12 NYHEDSBREV ÅRGANG  37 .  NR. 4 .   

CD-ulige - skraldeposer 

AB-lige - bekymrede 
beboere 

Højre køkken var gene-
relt pænt og rent både i 
selve køkkenet og i køle-
skabene. Kun en enkelt gryde stod 
gemt i et af køleskabene. Der var 
ingen ”glemt” opvask, og køkkenbor-
det var næsten fri for krummer. Et 
minus var dog de to fyldte skralde-
poser ved døren. 

I venstre køkken var der også rydde-
de køkkenborde. Køleskabene var 
dog ikke lige så fine, og der blev da 
også fundet en enkelt gryde med 
rester her. Derudover var der ikke 
så pænt i bunden af køleskabene 
som i det andet køkken. 

På højre køkken blev vi 
mødt af to beboere, der 
straks blev skeptiske. Deres skepsis 
forvandledes dog til foruroligende 
blikke, da de fik fortalt ærindet, og 
de begyndte straks at rydde deres 
igangværende op. Køkkenet var ge-
nerelt pænt, og der var ingen mad-
rester eller krummer på køkkenbor-
dene. Lidt opvask stod i den ene 
vask, og køleskabene var lidt be-
skidte i bunden, men intet af det var 
uacceptabelt. 

Det venstre køkken var også meget 
pænt, men her var der dog krummer 
på køkkenbordene. I køleskabene 
var der ligeledes lidt beskidt i bun-
den, og i enkelte af køleskabene stod 
madrester i gryder. Ellers var der 
intet at sætte fingeren på. 

På køkkenbordet lå der 
kun en enkelt beskidt 
ske, ellers var der rent og 
pænt. Køleskabene havde dog ikke 
samme standard som selve køkke-
net, og her var der beskidt i bunden 
af de fleste af køleskabene. Også en 
enkelt gryde med madrester var at 
finde i et af køleskabene, men ellers 
så alt fint ud. 

På det venstre køkken var der også 
kun en ting, der manglede at blive 
vasket op. Også her blev der fundet 
madrester i køleskabene, der ellers 
så nogenlunde ud. Kun et af køle-
skabene var beskidt i bunden. 

EF-ulige - godt resultat 

Højre køkken var en fryd 
for øjet at træde ind i! der 
var absolut intet at sætte fingeren 
på – køleskabene var alle pæne og 
rene, og alle køkkenborde var ryddet 
op og tørret af. Det var ikke muligt 
at finde for gammel mad eller mad-
rester i gryder og lignende.  

Desværre var det ikke samme høje 
standard, der mødte en på venstre 
køkken. Bordene var en smule be-
skidte, og der var også en smule op-
vask ved vasken. Desuden kom en 
mærkelig lugt fra et af køleskabene, 
der da også havde madrester ståen-
de i gryde. 

Den flotte indsats fra højre køkken 
trækker den samlede bedømmelse 
op! 

LM-ulige to modsæt-
ninger 

NO-ulige - mange dåser 

Det højre køkken havde 
ingen gammel opvask, og 
der var rent i køleskabene. 
Også viskestykkerne var forholds-
vis nye, og der var tørret af på køk-
kenbordene.  

Det venstre køkken havde også re-
ne køkkenborde. I køleskabene stod 
en gryde med madrester, men ellers 
så alle rene ud – også i bunden. Et 
problem var en fryser på -13°C. Der 
lå også en stor mængde tomme då-
ser, der lå i sække i hjørnet af køk-
kenet, hvilket ikke var så hensigts-
mæssigt pga. fluer. 

Stem 
CD-l 

Stem 
CD-u 

Stem 
LM-u 

Stem 
AB-l 

Stem 
EF-u 

Stem 
GH-u 

Stem 
NO-u 



Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Bo, S-30 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

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, O-05 
       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  Allan, L-03 

Fodboldklub  Havegruppen 
Ulrik, L-18  Alice, G-07 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-01 Per, G-07 

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20  Paiman, M-65  
T-Bone, S-17  Søren, N-33 

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-05  

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 

SIDE 13    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 4 .   

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 

Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Jonas, D-59 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Martin, B-43 
     
AB-lige      Jonas, B-46 
       Morten, B-44 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D-59  
      Lasse, C-23 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
          

EF-ulige     Maria, E-21 
          

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Thomas, G-26 
          

JK-ulige     Scott, J-31 
      Jarl, K-41 (sup.)  

JK-lige         
     

LM-ulige     Philip, L-31 
       Lasse, M-59 (sup.)  

LM-lige        
           

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Lærke, N-37 (sup.)  

NO-lige       Atle, O-56 

       Daniel, N-40 (sup.)  

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

PR-lige       Casper, P-18 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Mark, S-29 (sup)  

ST-lige        Bo, S-30 
           

Lejligheder 
C, D, G       Cecilie, D-5 
       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 
Morten, S-21 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 
pernillebacher@hotmail.com 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid tirsdag kl. 18-19 og 
torsdag kl. 20-21  
i GH-kælderen.        
Tlf: 4400 

 

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

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag 20-21 og 
torsdag 19-20 i GH-kælderen 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Søren, B-50  Allan, L-03 

Kunstklub  Havegruppen 
Julie, H-51  Miia, H-06 

Hundeklub  Cykelværksted 
Line og Janus, M-01 Analia, G-03 

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20   
T-Bone, S-17   

Filmklub  Fodboldklub 
Philip, L-31  Emil, D-5 
Lasse, M-59  Mark, C-21 

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

Mik, R-49  Cykelværksted 
Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Mikkel, J-21  Klapstole 
Tlf: 46 97 (45 21) Stig, S-05  

For at blive låst ind Trailer 
koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 
Kl. 21-9: kr. 100,- Mikkel, J-21  

KælderCaféen 
Formand  Daglig leder 
  
Næstformand  Bestyrelsesmedl. 
 
Kasserer  Udlejning og job 
   
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
   Tlf: 4004 
     

Åbningstider 

KælderCaféen er på nuværende tidspunkt 

lukket. Det vil blive annonceret, når/hvis en 

ny bestyrelse igen åbner KælderCaféen. 

Den personlige side 

SIDE 13    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 4 .   

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) 

Rockband Amagerkix spille, mens 
Huset i Magstræde holder fest.  

På Amager Strandvej 110 optræder 
Nulle og Verdensorkestret, akkom-
pagneret af Erik Clausen’s skarpe 
tunge. 

Hvis du er til techno, kan du tage en 
tur fordi Østre Anlæg og markere 
dagen til tonerne fra djs som Jacob 
Phono, Ecco, Justin Side, Llopis, og 
mange andre.  

På Docken kan du fra klokken 12 
nyde en gang grillmad, mens dj Gan-
ga sætter stemningen, indtil dj Buda 
tager over op ad dagen. Når mørket 
falder på, kan du se Sergej Eisen-
steins stumfilm Panserkrydseren 
Potemkin i en nykomponeret version 
med dansk electronicapunk-musik af 
Sort Sol-guitaristen Peter Peter og 
elektronikamusikeren Christian 
Rønn.  

På Christiania fejres 1. maj med  en 
drum'n'bass, dancehall og reggae-fest 
i skatehallen Wonderland. 

På lørdag er det 1. maj, og som 

sædvanligt markeres dagen rundt 

om i København.  

I Fælledparken spænder arrange-
menterne fra gospel til tivoli og hop-
peborg. LO holder fest med taler fra 
bl.a. Helle Thorning-Schmidt og 
musik fra Peter & De Andre Kopier. 
Du kan også deltage i SF's event 
sammen med bl.a. Villy Søvndal og 
Margrethe Auken, hvor du kan se 
optrædener af Fallulah, Cody og 
Stoffer og Maskinen.  

Udenfor Fælledparken fejres 1. maj 
for tredje år i træk i Sydhavnen, 
hvor du kan høre Enhedslistens Jo-
hanne Schmidt-Nielsen tale og 

Her kan du stikke af fra 1. maj: 

Ice Tropez Release Party: 

1.maj introduceres danskerne for den 
franske jetset cocktail Ice Tropez på 
First Hotel Skt. Petri.  

Hvad: Danish Release of Ice Tropez 
Hvor: First Hotel Skt. Petri 
Hvornår: 1. maj, kl. 22-02.30. 
Hvordan: 100 kr. i døren. Husk at 
sørge for, at dit navn står på gæsteli-
sten. Skriv til morten@morik.dk. 
Dresscode: Fashionable 

Selector Superior: The Award 
Winners: 

Selector Superior fejrer årets clubbing
-award-shows med en aften, hvor 
årets vindere fester på Culture Box. 

Hvad: Selector Superior celebrates 
the Award Winners 
Hvor: Culture Box  Kronprinsessega-
de 54A, 1306 København K 
Hvornår: 1 maj. kl. 23-06 
Hvordan: 90 kr. i døren 

Fra www.aok.dk 

Cecilie, D-5 

1. maj 2010  
- se her, hvor du kan fejre arbejderbevægelsens internationale kampdag 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilket tøjmærke blev grund-
lagt af Klaus Samsøe i 2000? 

 

Hvad er et ’Ulcus ventriculli’? 

Hvilken dansk jazzmusiker 
modtog Nordisk Råds Musik-
pris i 1990? 

Hvilket tal er grundtal i det 
binære system 

Hvilken dansker blev i 1974 
europamester i højdespring? 


