
Årgang  39. Nr. 4. 

NybroTidende 

ANEMONER I SKOVBUNDEN - Selvom vejret endnu ikke har vist sig fra sin allerbedste 

side, er det uden tvivl forår. Maj måned står for døren, træer og buske begynder så 

småt at iklæde sig deres grønne kappe, og anemonerne i skovbunden blomstrer i fuld 

flor. Heldigvis bor vi midt i den smukke natur, så det er bare med at nyde den. 

Maj 2012 

KOM TIL GRØNT KOLLEGIUM - Søn-

dag den 27. maj afholdes årets første 

grønt kollegium. Her gøres forårs-

rent på kollegiets udearealer, og der 

bliver ryddet ud i de mange cykler, 

der står parkeret uden ejermand. 

Læs om arrangementet i bladet. 

SIDE 5 

FC NYBRO - Forår betyder ikke kun 

rengøring, det betyder også fodbold-

kampe, i hvert fald her på Nybro-

gård Kollegiet. I år stiller vi med 

hele to hold til kollegieturneringen - 

et drengehold og et nyopstartet pige-

hold.  

SIDE 6 

NYBROTIDENDES MADKLUMME: 

NYD MADEN! - Som noget helt nyt 

kan NybroTidende nu tilbyde en 

månedlig madklumme med lækre 

opskrifter og gode råd fra Havegrup-

pens nyudnævnte formand, Nanna. 

Denne måned står menuen på… 

SIDE 10  

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

 

Klagenævnet    

informerer: 
 

Eksamensperioden er så 

småt startet for mange. 

Derfor henstiller vi fra 

klagenævnets side til, at 

alle tager hensyn til  

medkollegianeres læse- 

og nattero. 

- også selvom man ikke 

selv har eksamener, eller 

de er vel overstået. 

Held og lykke med  

eksamenerne! 

 

 

 

Næste 

Beboerrådsmøde 

Mandag den 7. maj 2012 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  

Beboerrådet 



Har du fået meldt dig på forum? 
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Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende redaktør 

Cecilie Kristiansen (D5) 

 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. 150 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig ret til at rette i 

indlæg, samt fravælge indlæg, 

som ikke synes at have relevans 

for andre. 

For nogle måneder siden præsente-

rede Netgruppen det nye fælles fo-

rum, Forum skal erstatte meddelel-

se@ny-bro.dk og gøre plads til flere 

og andre muligheder for at kommu-

nikere på tværs af kollegiet. Indtil 

videre er 196 tilmeldt. 

På forum får du adgang til en lang 

række underfora, hvor du kan få 

information om forskellige emner 

eller selv oprette et punkt, hvis du 

har brug for at informere de andre 

kollegianere om et eller andet. Det 

gælder fx, hvis du har tabt dine nøg-

ler eller vil sælge din gamle seng. 

Der er skabt følgende generelle 

underfora, som alle har adgang til: 

Hyggesnak/chat 

Køb og Salg 

Sport og spil 

NybroFestival 

KælderCaféen 

Internet 

TV og radio 

Telefon 

Beboerrådet 

Beboerrådsreferater 

Derudover er der også skabt en ræk-

ke mere specifikke underfora, 

hvor du skal være medlem for at få 

adgang. Der drejer sig fx om fora for 

de enkelte gange og for hver af klub-

berne.  

Du vil altså kun få vist det gang-

forum, du hører til, og de klubber, 

som du er medlem af. På den måde er 

det kun de underfora, der er relevan-

te for dig, der bliver vist. 

Adgangen styres via de forskellige 

gang-maillister og klubmaillister, så 

hvis du ikke har adgang til et klub-

forum, kan det skyldes, at formanden 

for klubben ikke har tilføjet dig til 

den tilsvarende mailliste. 

Hvis du mangler adgang til dit gang-

forum, så kontakt venligst Netgrup-

pen. Så vil de give dig adgang med 

det samme. 

Kom godt i gang 

Du logger ind på forum med dit bru-

gernavn og password til internettet. 

Gå ind på www.nybro.dk/forum. 

For at få et overblik over nye indlæg 

er det muligt at se en oversigt over de 

seneste forum-indlæg på www.nybro. 

dk under ’nyheder’. 

Cecilie, D5 

Nye kortlæsere 

Så er kortlæserne på alle klubber 

skiftet. Hvis du ikke kan åbne med 

dit kort, så henvend dig på kontoret. 

Lars Kaj informerer 

Information vedr. varme-

regnskabet for 2011. 

[Uddrag fra mail fra KAB] 

En række beboere klagede over forde-

lingsregnskabet for 2010. På det 

grundlag har sagen været til behand-

ling i Huslejenævnet for Gladsaxe 

Kommune. 

Huslejenævnet godkendte el– og var-

meregnskaberne for 2010 i Nybrogård 

Kollegiet. Man fandt ikke grundlag for 

at tilsidesætte de fremsendte regnska-

ber, hverken på grund af fejl i det 

fremsendte eller overholdelse af for-

malia. Så regnskabet for 2010 ændres 

altså ikke. Samtidig henstilles der dog 

til, at der fremover ændres på forde-

lingsprincippet. 

Det henstilles, at kun beboere med 

adgang til fælleskøkkenerne indgår i 

fordelingen af fælles el– og varmefor-

brug. Det vil sige, at 2-rums boliger 

med selvstændigt køkken ikke frem-

over indgår i fordelingen. Nævnet øn-

sker desuden at der informeres om 

fordelingsnøgler for fælleskøkkenerne. 

Forbruget i fælleskøkkenerne er frem-

over fordelt ligeligt mellem de 26 leje-

mål der har værelser på den pågæl-

dende gang efter denne formel: 

Årsaflæsning  x  vægtning   =   andel af forbrug i 

         26                   fælleskøkken  

2-rums boligerne indgår fremover ik-

ke i fordelingen. 

Målene er fortløbende hvorfor år-

saflæsningen fratrækkes de i tidligere 

regnskaber afregnede enheder. Vægt-

ningen af målene er beregnet ud fra 

hver radiators effekt og afgiveevne. 

Andre ændringer siden sidste år: 

Der er foretaget varmetabsberegning 

til at give lejemål med udsat beliggen-

hed et fradrag. Det gives for de eks-

traudgifter der er forbundet med at 

opvarme rum med ydervægge og væg-

ge med uopvarmede rum. Fradragets 

størrelse fremgår af varmeberegnin-

gen, under pkt. 3 med teksten 

’Fradrag for udsat beliggenhed’. 

Mvh. Energiområdet 

Lars Kaj 

http://www.nybro.dk/
http://www.nybro.dk/


Kl. 19 i GH-Kælderen 

Der var 17 fremmødte til mødet.  

Ad 1) Jonas er valgt til ordstyrer og 

dansk er valgt til sprog for mødet. 

Dagsordenen for mødet er godkendt.  

Ad 2) Aflæggelse af Beboerrådets 

beretning for det forløbende år  

I det forløbende år er Nybro running 

oprettet, der er kommet ny fodbold-

træner og FC Nybroes pigefodbold-

hold er oprettet. Bryggerklubben fik 

1800kr, trappeliften til KælderCaféen 

udskiftet i stedet for repareret og den 

er ordnet. Kano og kajakklubben har 

fået 69.000kr til nye kanoer, kajakker 

og andet udstyr. KælderCaféen har 

givet positivt regnskab, der er opret-

tet et kageudvalg og der er blevet af-

holdt kollegiets første kagefestival, 

med stor succes. Der er yderligere 

blevet udstedt en logokonkurrence, en 

afstemning om nye tv-kanaler er un-

der vejs og der vil blive nedsat et ud-

valgt til at gennemgå vedtægter og 

forretningsorden og lave ændringer. 

Til sidst har der været åbent hus på 

DTU, som vi fremover skal være bed-

re til at arrangere.  

Ad 3) Fremlæggelse af institutionens 

regnskab for det forløbende driftsår 

til godkendelse. Se bilag.  

Regnskabet er ikke til godkendelse, 

men kun til fremlæggelse.  

Under faste udgifter er der to store 

stigninger, faste udgifter er steget 

med 200.000kr, som blandt andet går 

til ½ ekstra mand hos de blå mænd, 

der er til gengæld sparet på mand-

skab over vinteren. Yderligere er ad-

ministrationen steget med 150.000kr, 

hvilket er en ret stor stigning i for-

hold til andre år, og der ønskes en 

redegørelse for dette. Pga. disse store 

stigninger vil der  

komme en stigning i huslejen på 

330.000kr, hvilket svare til 17,49kr. 

pr. Ny gennemsnitlig leje pr. 1.8.2012 

for enkeltværelser vil være på 1.688 

kr. og 3.585 kr. for lejligheder.  

Kontingentet til K-net kan ikke være 

80.000kr, da der betales 14,5kr pr 

mand. Yderligere afbetales der på 

lånet ’Ydelse på lån vedr. udvidelse af 

netværk’ på 24.000kr.  

Yderligere er der muligvis overbud-

getteret og dette kan evt. ende i en 

huslejestigning, og der ønskes argu-

mentation for dette.  

Forsikringer og administrativt perso-

nale er også steget, og der ønskes ar-

gumentation for dette da der kun er 

brugt 9000kr.  

Ad 4) Evt.  

Der stilles et forslag om at kollegiet 

skulle havde motiverede ansøgninger. 

Dette er for at modvirke mange ud-

flytninger, og få flere aktive medkol-

legianere. Erfaringer fra andre kolle-

gier er at, på kollegier med motivere-

de ansøgninger bliver folk boende, da 

de har skullet arbejde for at komme 

ind på kollegiet. Dette skyldes at der 

lige nu er 4-5 måneders venteliste for 

at komme ind, og denne vil stige over 

sommeren.  

Dette kan dog hurtigt til at afholde 

mange for at flytte ind, og yderligere 

ligger kollegiet ikke særlig centralt, 

og folk bliver generelt ikke boende, så 

derfor kan vi risikere at folk vælger 

os fra og at det derefter yderligere 

kun vil være folk fra DTU, der kan se 

en længere fremtid på kollegiet der 

vil flytte ind. Motiverede ansøgninger 

giver også mere administration, hvil-

ket vil gøre udgiften til dette endnu 

større. Vi kan også risikere for mange 

ubeboede værelser og dermed få leje-

tab, og det slider hårdt på værelserne 

ind og udflytninger, samtidig med at 

der også er en udgift forbundet med 

dette.  

Der snakkes yderligere også om at 

der skal sættes et maksimum på hvor 

mange udvekslingsstuderende der må 

bo på en gang, da det ikke kun slider 

hårdt både på værelser, men også på 

gangens sociale liv.  

 

Referat af Beboermøde onsdag d. 11. april 2012  
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Kl. 20 i GH-Kælderen 

Til stede: Lars Kaj, Jonas D59, Nan-

na C25, Nina C23, Thomas C22, 

Amanda A21, Samuel D46, Cecile 

D05, Andreas D52, Jakob C03, Mik-

kel J21, Camilla L01, Maria J34, Hil-

bert P23, Qi M41, Hallur L10, Ask 

M47, Majbritt S05  

Afbud: Anna M45, Nikolaj N16, Tho-

mas B64  

Ad 1) Jonas D59 er valgt til ordsty-

rer, og dansk er valgt til sprog for 

mødet  

Ad 2) 13 stemmeberettigede er mødt  

Ad 3) Referatet er godkendt  

Ad 4) Dagsordenen er godkendt  

Ad 5) Økonomi  

Der står 163.000 på NYK’s konto. Der 

er udbetalt løn til ca. 6800kr, udbe-

talt 12.500kr til FC Nybro piger og 

drenge og ca. 21.000kr. af de 60.000kr 

for nye kanoer og kajakker er udbe-

talt. Resten er blot budgetteret, men 

ikke udbetalt endnu.   

Der er brugt 4000kr på multibanen, 

som var til tilladelse fra kommunen, 

som dog nu er udløbet, da projektet er 

gået dødt. Camilla L01 snakker om at 

hun måske vil overtage multibanen 

ved sommerferiens start.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Der er aktivfest d 5. maj, og der vil til 

dette gerne søges om 5000kr.Dette er 

enstemmigt godkendt og penge kan 

udbetales. Menuen står på helstegt 

pattegris, så hvis nogen ikke spiser 

kød bedes i orientere Thomas C22.  

Undersøgelsen omkring tv-kanal-

afstemning er undervejs. Det er dog 

ret dyrt at skifte kanaler, så det er 

ikke alle der kommer til afstemning. 

Der vil evt. komme en 3. tv-pakke, 

som nok vil indeholde bl.a. TV2 sport.  

Kagefestivalen gik ud over alt for-

ventning. Der var 53 kager og 70 til-

meldte. Den nye formand er Ann-

Louise N36.  

Amanda træder tilbage som havefor-

mand, og Nanna C25 er ny formand.  

Kano og Kajakklubben har fået nye 

kajakker (men de ligger stadig hos 

forhandleren, da der mangler lidt 

småting) og kanoer. Alle medlemmer 

i kanoklubben bliver slettet, og deref-

ter skal alle meldes ind igen hos Ask. 

Der vil blive holdt instruktionskursus 

i kajakkerne når disse ankommer.  

Ahmed har brug for penge og søger 

om fritagelse for husleje og hjælp til 

elregningen. Der er tidligere blevet 

sagt nej til dette, men det gives nu 

videre til bestyrelsen. Der er lavet 

undersøgelse om kiosken og pizzeria-

et som Ahmed får senere på ugen.  

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 11. april 2012  
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...fortsat fra forrige side 

Ad 7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste  

Der er intet nyt, da der først er møde 

d 26. april er der møde. Der er kom-

met to nye ansatte 2 i klagenævnet 

og 3 i sekretariatet.  

Ad 8A) Ansættelse af folk til Nybro-

Tidende  

Cecilie, D5, der er ansvarshavende 

redaktør på NybroTidende, har fået 

flere henvendelser fra folk, der øn-

sker at bidrage til bladet med enten 

grafisk opsætning eller billedmateria-

le. Derfor ønskes det diskuteret i Be-

boerrådet, hvad rammerne for et 

NybroTidende-hold skal være. Derud-

over ønskes det også diskuteret, om 

det er nødvendigt med en formel an-

sættelsesproces, når der skal ansæt-

tes nye medarbejdere, eller om redak-

tøren frit kan vælge, hvis der melder 

sig nogle af sig selv.  

Ligesom netværksgruppen er Nybro-

Tidende er gruppe for sig selv, hvor 

det fungerer som en selvstændig 

gruppe under Beboerrådet. Dette kan 

også være med til at fremtidssikre 

NybroTidende, at der evt. kan laves 

en gruppe som kan overtage, når Ce-

cilie flytter. Der kan evt. være et øvre 

budget for, hvor mange timer der må 

bruges på dette. Forslag: Der kan 

opsættes et stillingsopslag. Forslag: 

Hen over sommerferien kan der ned-

sættes et udvalg til at finde en ny 

redaktør/hold der kan køre NybroTi-

dende.  

Ad 8B) Anerkendelse for internetop-

gradering  

Allan Boll har i forbindelse med op-

gradering af internettet på Nybro-

gård Kollegiet lagt en masse timer, 

hvilket han, som det er nu, ikke for 

noget for, da arbejdet har flydt sam-

men imellem k-net og nybro’s net-

drift. Det foreslås fra netdriftens side 

at der gives 5000kr til Allan Boll som 

anerkendelse og løn for hans arbejde. 

De 5000kr betales af Netgruppen 

selv.  

Disse 5000kr ville blive givet som 

fakturering af timer og det er en-

stemmigt vedtaget.  

Ad 8C) Grønt Kollegium  

Der søges ny ansvarlig for Grønt kol-

legium, da den nuværende ansvarlige 

Amanda A21 flytter. Fremsat af 

Amanda A21.  

Næste Grønt Kollegium er den 27. 

maj 2012. Det kan slås op på forum-

met, og det er en projektlederstilling. 

Der kan evt. nedsættes et udvalgt, så 

det ikke er en enkelt person. Jakob 

C03, Nina C23 og Majbritt S05 over-

tager foreløbig projektet.  

Ad 8D) Haveklubben søger om at få 

fjernet brombærbuskene ved CD-

haverne.  

Haveklubben søger om at få fjernet 

brombærbuskene ved CD-haverne 

(men ikke ved kanoerne). Dette skyl-

des at buskene spreder sig i haverne, 

og som det er lige nu har haveklub-

bens haveejere i CD-haverne mistet 

godt 25 % af deres haver, og 3 haver 

er total tilgroede. Ved at få fjernet 

buskene permanent vil dette problem 

blive løst.  

Brombærrene fjernes, men der skal 

bruges gravemaskiner. Dette er dog 

mere måske mere driften der skal 

betales for dette, men der er ikke 

søgt om nogle penge så derfor søges 

der mere efter en løsning. Nanna 

C25 snakker med Lars Kaj og finder 

en løsning.  

Ad 8E) Problemer med haverne 1, 2, 

3, 4, 5 og 6 i LM-haverne.  

Der er problemer med disse haver da 

jorden enten er total ufrugtbar eller 

at de ligger så meget i skygge, at 

planter har svært ved at gro der. Ha-

verne er ramt af Naturfredningen af 

Lyngby sø, så mulighederne for at 

forbedre forholdene i disse haver er 

minimale. Der er snakket i klubben 

om at der skal beskæres nogle træer, 

som oprindeligt var tiltænkt buske, 

således at der kommer lys ned i ha-

verne 1, 2, 3 og 5. Lars Kaj har flere 

gange afvist dette, da træerne mulig-

vis er ramt af fredningen. Der er 

yderligere snakket om at bygge nogle 

højbedskasser i haverne 4 og 6 for at 

kompensere for at jorden er ufrugt-

bar. Der afholdes en vejledende af-

stemning om økonomisk hjælp til 

sidstnævnte.  

Træet skal beskæres så det stadig 

lever men ikke dør. Nanna C25 tager 

dette op med Lars Kaj.  

Af hensyn til de ufrugtbare haver 

kan der bygges højbede, som kan 

afhjælpe dette. Der kan senere søges 

om dette.  

Ad 8F) Krav om Ansættelseskon-

trakter og Tavshedserklæringer til 

Netgruppens medlemmer.  

For at sikre at medlemmer af Net-

gruppen ikke roder kollegiet ud i en 

hel del problemer pga. manglende 

dokumentation, taler over sig om 

personfølsomme sager eller lignede, 

så ønsker vi at komme på kontrakt 

og at skrive under på en tavshedser-

klæring.  

Dette skal sendes videre til KABs 

jurister, som kan tage sig af dette. 

Andreas D52 og Ask M47 søger for 

at dette bliver givet videre til KAB.  

Ad 8G) Orientering omkring om-

strukturering af maillisterne på 

nybro.dk.  

Dette skal muligvis omformuleres 

til ikke orientering men afstemning, 

da Netgruppen ikke kan tillade sig 

at beslutte dette uden om beboerrå-

det.  

Yderligere kan alle gå ind og fra-

melde sig alle maillister, på nær 

alle_boboere, så argumentet for at 

lave dette om holder nødvendigvis 

ikke. Der er lavet en lille undersø-

gelse på forummet om hvor mange 

der læser de mails der sendes ud og 

det er ca. 25 %. Der skal laves et nyt 

mailsystem, så det kun er vigtige 

meddelelser der kommer ud på 

mails, og alt andet på forummet. 

Dette tages evt. op næste møde. Der 

kan sendes forslag til Netgruppen 

om hvordan dette fremover evt. skal 

fungere.  

Ad 8H) Festivalgruppen søger om 

at få lov til at holde Nybrofestival 

over 2 dage, altså den 21.-22. sep-

tember.  

Der er stor succes med dette andre 

steder, og der er ikke de store eks-

traudgifter med at holde det over 2 

dage, da der allerede er lejet telt 

osv. KælderCaféen kan holde længe 

åbent begge dage, så at festen sene-

re kan holdes der nede og afgrænses 

lidt mere.  

For 12, imod 0, blank 1. Forslaget er 

vedtaget.  

Ad 8I) Festivalgruppen søger om en 

underskudsforsikring på 40.000kr.  

Sidste år var underskud på 

14.000kr med ved at holde festiva-

len over 2 dage kan dette nok halve-

res. Der vises normalt er budget når 

der søges om underskudsforsikring. 

De 40.000kr bruges til at investere 

inden festivalen og indtjenes igen 

ved billetsalg. Der ønskes et budget 

før underskudsforsikringen kan 

godkendes.  

Fortsættes på næste side… 
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...fortsat fra forrige side 

Ad 9) Evt. indvalg af nye medlemmer 

og suppleanter, herunder orientering 

om beboerrådsmedlemmer der træder 

ud af beboerrådet.  

Amanda A21 træder ud af beboerrå-

det.  

Ad 10) Evt.  

Der bestilles sodavand til beboerråds-

mødet, ca. 10 rammer til 700kr.  

Punkter til beboerrådet skal formule-

res mere klart, så lange diskussioner 

om ting der egentlig ikke har noget 

med punkterne at gøre undgås.  

Der nedsættes et udvalg til at tage 

sig af el og varmeberegningen. Det er 

meningen af dette udvalg skal bestå 

af to lejlighedsbeboere og to værel-

sesbeboere. Ind til videre består ud-

valget af Mikkel J21 og Majbritt S05, 

men der mangler i hvert fald to yder-

ligere til dette udvalg. Mikkel og 

Majbritt vil sørger for at finde de 

yderligere to medlemmer og køre 

videre med projektet.  

De 40.000kr som kollegiet har fået 

fra mobilantennen kan bruges på 

renovation af kælderlokaler. Mikkel 

J21 går videre med dette, og sender 

dette videre til bestyrelsen.  

Ad 11) Næste Beboerrådsøde er 

mandag d 7. maj 2012 kl. 19 i 

GH-kælderen  

Punkter til dagsordenen skal være 

Nina C23, nina_sig@hotmail.com, i 

hænde senest kl. 12, i dage før mø-

det afholdes.  

 

Tak for god ro og orden!  

 



Tilskuere søges 
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Foråret er for alvor kommet til 

Lyngby, når kollegiets fodboldhold 

samles til endnu en sæson på græs. 

Og i år er det med to hold i kollegie-

turneringen, at Nybrogård Kollegiet 

kalder til kamp på DTU’s baner. 

Begge kollegiehold er nu startet træ-

ning, og igen i år er der stor tilslut-

ning fra fodboldinteresserede kollegi-

anere. Drengene har haft løbende 

besøg af omkring 25 kollegianere 

med minimum 13 spillere til hver 

eneste træning, siden de startede op 

for en lille måned siden. Også piger-

ne er godt repræsenteret, og de er 

Facebookgruppens 26 medlemmer 

tyder på en succesfuld første sæson 

for de lilla Nybro chicks. 

FC Nybro-drengene er snart garvede 

deltagere i kollegieturneringens an-

den division, som de var tæt på at 

vinde i sidste sæson. Derfor er ambi-

tionerne høje for denne sæson, der 

ifølge hjælpetræner Jakob, C3, er 

startet ”med stort fokus på holdånd 

og en god stemning til træningerne, 

hvilket indtil nu er gået rigtig godt.” 

FC Nybro Chicks er så småt startet 

træning til kollegieturneringen med 

en træningskamp mod ærkerivalerne 

fra POP. Selvom træningskampen 

endte med et nederlag, er der god 

stemning i pigelejren forud for tur-

neringsstarten d. 6. maj. Træner 

Claes, O52, er da også meget positiv 

over den overvældende tilslutning, 

der har vist sig at være til pigefod-

boldholdet. 

Begge hold træner på banen ved En-

gelsborghallen skråt over for Netto.  

Drengene træner:  

Tirsdage og torsdage fra kl. 18 frem 

til ca. kl. 20.  

Pigerne træner:  

Onsdage kl.18-20 

Derudover har pigerne også fået til-

bud om at træne med Bagsværd 

boldklubs pigefodboldhold mandage 

fra 19.50 og onsdage fra 19.30. 

Nedenfor ses en oversigt over de 

kommende kampe for begge hold. 

Kollegieturneringsplanlæggerne har 

forsøgt at lægge kampene, så både 

drengeholdet og pigeholdet skal spil-

le samme dag.  

Hvis du har lyst til at spille med på 

et af kollegiets fodboldhold kan du 

enten møde op til træning den dag, 

det passer dig, eller finde Facebook-

gruppen FC Nybro (hvis du er dreng) 

og FC Nybro Chicks (hvis du er pi-

ge). 

Cecilie, D5 

FC Nybro & FC Nybro Chicks klar til kamp 

Sæsonstarten for kollegiets 2 fod-

boldhold står for døren, og udover 

at der er stadig er fri mulighed for 

at komme ud og træne med, så er 

der brug for opbakning fra kollegiet 

til kampene. 

Begge hold har første ligakamp 6. 

maj, hvor der skal spilles 2 lokal-

opgør på DTU’s baner. Klokken 

16.00 spiller herrerne mod WDK, 

et hold vi spillede uafgjort og vandt 

over sidste år, og bagefter klokken 

17.30 spiller damerne mod POP, 

som desværre vandt træningskam-

pen forud for sæsonen. 

Derudover vil der d. 13. maj være 

endnu et dobbelt opgør med holde-

ne, hvor kampene dog spilles i fæl-

ledparken. Herrerne spiller mod 

Tietgen (tidspunkt endnu ukendt) 

og damerne spiller mod Egmont, 

de forsvarende mestre, klokken 

15.00. 

Begge hold har yderligere 3 liga-

kampe efterfølgende før sommerfe-

rien, herrerne 20. maj, 24. maj 

(begge hjemme) og 3. juni, mens 

damerne spiller 27. maj (hjemme), 

3. juni og 10. juni (hjemme). Kam-

pene 3. juni er et dobbeltopgør mod 

RHK (Rigshospitalets kollegium) 

fra kl. 14.15 i Fælledparken. 

Håber at se jer alle sammen enten 

på banen eller på sidelinjen og klar 

til at hjælpe kollegieholdene frem 

til sejr. 

Claes, O52 

Det er desværre sjældent, der er særlig 

mange tilskuere til kampene. 
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Kl. 19 i GH-kælderen 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer og sprog 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 

beboerrådsmøde 

Rettelse til punkt 5: Der er udbetalt 

løn til ca. 6800kr, udbetalt 12.500kr 

til FC Nybro piger og drenge og ca. 

21.000kr. af de 60.000kr for nye ka-

noer og kajakker er udbetalt. Resten 

er blot budgetteret, men ikke udbe-

talt endnu. 

Rettelse til punkt 6: Der søges om 

5000kr til aktivfest. Dette er enstem-

migt godkendt og pengene kan udbe-

tales. 

4) Godkendelse af dagsorden 

5) Økonomi 

6) Øvrige meddelelser 

7) Evt. gennemgang af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-

den for det næste 

8) Indkommende punkter 

a. Ændring af opkrævning af Copy-

Dan-afgift. 

Efter at det er blevet besluttet at 

lejlighederne ikke skal betale varme 

og el til fælleskøkkenerne, synes jeg 

ikke det er rimeligt at CopyDan-

afgiften bliver fordelt ligeligt mellem 

alle beboere i stedet for at bliver op-

krævet pr køkken, som det egentlig 

er tiltænkt. Derfor sætter jeg til af-

stemning hvorvidt CopyDan frem-

over skal betales jævnt fordelt eller 

pr køkken. Der stemmes om dette. 

Fremsat af Thomas C22. 

b. Fremlægning af regnskab fra Kæl-

derCaféen. Se bilag. 

c. Spillemaskiner hos Nybro Kiosk 

Ahmed er selv kommet til at forslag 

til hvordan han måske kan øge sin 

omsætning, da det i øjeblikket ikke 

går særlig godt for kiosken. Han fore-

slår at han kunne havde spillemaski-

ner i forretningen, hvortil han søger 

om en skriftlig tilladelse.  

d. El-renovering – det man glemte da 

man i 2010 afsluttede en 23 millioner 

kr. renovering af kollegiet, forglemte 

man at renovere de lokaler som ikke 

bruges til beboelse. Derfor ansøges 

der om at Beboerrådet benytter deres 

40.000,- kr. i driftsbudgettet til at 

gøre renoveringen færdig. Se bilag. 

Fremsat af Mikel J21.  

e. Støj og andre gener ved KælderCa-

féen i eksamensperioder  

KælderCaféen ønskes pålagt at be-

grænse deres åbningstider, som mi-

nimum i DTU’s eksamensperioder i 

maj og december. Der skal stemmes 

om dette. Se bilag. Fremsat af JK-

Ulige.  

f. Fremlæggelse af budget og ansøg-

ning om underskudsgaranti til 

Nybrofestival 2012  

Budgettet til Nybrofestivalen 2012 er 

baseret på sidste års regnskab, men 

da festvalen er over to dage i år er 

der estimeret en højere udgift. PÅ 

baggrund af dette budget søges der 

om en underskudsgaranti på 

40.000kr, og disse ønskes til rådig-

hed til forudbetalinger. Der skal 

stemmes om dette. Se bilag. Fremsat 

af festivalgruppen.  

g. Nedlæggelse/udfasning af telefon-

central/anlæg  

Da for bruget af fastnettelefontern er 

minimalt, foreslås det at de nedlæg-

ges. Det vil stadig være muligt at 

ringe internt, men ikke eksternt 

hverken ind eller ud. Vigtige perso-

ner (nøglebærere, sekretariat, klage-

nævn, KælderCafé o.lign.) kan enten 

få udleveret en arbejdstelefon (mobil) 

eller kompenseres for forbrug af egen 

mobil. I dag koster systemet omkring 

80.000 kr. pr. år, og det estimeres at 

prisen kan nedbringes til omkring 

20.000 kr. pr. år ved denne løsning. 

Altså kan der opnås en besparelse på 

omkring 60.000 kr. pr. år, hvilket vil 

mindske huslejestigning. Der stem-

mes om dette. Fremsat af Mikkel J21 

og Jonas D59.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter, herunder orientering 

om beboerrådsmedlemmer der træ-

der ud af Beboerrådet  

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, 

nina_sig@hotmail.com, senest den 5. 

marts.  

Vel mødt!  

Indkaldelse til beboerrådsmøde mandag d. 7. maj 2012 
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Bilag til 8b: Regnskab for KælderCaféen 

Balance ultimato 2011 33.560,03 

Total indstående p.t. 18.070,09 *tager ikke højde for moms 

Total tilrådigt p.t.  12.382,80 *tager højde for moms 

 

Netto  Udgifter   Indtægter/Salg  Indtægter/Andet   Balance 

1. kvartal  68.460,26   62.274,40   13.445,09       7.259,22 

2. kvartal  22.749,16   -   -    -22.749,16 

3. kvartal  -   -   -    - 

4. kvartal  -   -   -    -  

Års total  91.209,42   62.274,40   13.445,09    -15.489,94 

 

MOMS  Udgifter   Indtægter/Salg  Indtægter/Andet  Personale forbrug Balance  Indberetning af MOMS: 

1. kvartal  14.050,82   15.073,60   361,27   990,00    2.374,06  01.01-31.03 indberet senest 10.05.2012 

2. kvartal  5.687,29   -   -     -5.687,29  01.04-30.06 indberet senest 17.08.2012 

3. kvartal  -   -   -   -    01.07-30.09 indberet senest 12.11.2012 

4. kvartal  -   -   -   -    01.10-31.12 indberet senest 11.02.2013 

Års total  19.738,11   15.073,60   361,27   990,00   -3.313,23  *Når dette tal er negativ, får vi moms  

            tilbage 

Byttepenge (Indgår ikke i regnskabet):     kr 5.000,00   Brugt   

Mønt Antal ruller Rulle størrelse     24.2 

Kr 1 1 kr   50,00 kr     50,00 

kr  2  1 kr  50,00 kr     50,00 

kr  5  2 kr  200,00 kr   400,00 

kr  10  5 kr  200,00 kr                 1.000,00 

kr  20  5 kr  400,00 kr                 2.000,00   1 

kr  50  30 kr  50,00 kr                 1.500,00   29 

Total:                kr 5.000,00 
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Bilag til punkt 8d - El-renovering, det 

man glemte… 

Fremsat af Mikkel, J21 

Resume: 

Da man i 2010 afsluttede en 23 millioner kr. 

renovering af kollegiet, forglemte man at 

renovere de lokaler, som ikke bruges til bebo-

else. Derfor ansøges der om, at beboerrådet 

benytter deres 40.000 kr. i driftsbudgettet til 

at gøre renoveringen færdig. 

Uddybende: 

Beboerrådet råder over 40.000 kr. i kollegiets 

driftsbudget hvert år og har pt. opsparet 2x 

40.000 kr. til en multibane, som desværre 

ikke er blevet til noget. I august har beboer-

rådet altså 120.000 kr. til rådighed, som 

udelukkende kan gå til driftsmæssige gøre-

mål på kollegiet. 

Derfor fremlægger jeg, at man renoverer de 

lokaler, som ikke var omfattet af El-

renoveringen tilbage i 2009-2010. 

Det vil sige, at man renoverer kælderlokaler 

og depoter (dem ved trappeopgangene) en 

blok af gangen, således at der kun forefindes 

stikudtag med jordforbindelse i alle kollegi-

ets installationer. Ligeledes erstattes lys og 

lignende faste installationer med mere tids-

svarende installationer (fx LED belysning i 

depoterne og kælderlokalerne). 

Jeg ved godt, at 80.000-120.000 kr. ikke 

rækker langt i denne henseende, men så 

længe vi ikke bruger pengene på andre ting, 

kunne dette være en god plan for perioder, 

hvor vi ikke benytter beløbet eller reserverer 

det til andre formål. 

Lad mig komme med et eksempel: 

I år driftsåret 2015-2016 benyttes beløbet 

ikke, og beboerrådet ønsker ikke at reservere 

pengene til projekter planlagt i 2016-2017. 

derfor benytter driften disse 40.000 kr. til at 

renovere kælderen i PR, således at alle stik-

kontakter udskiftes, og der trækkes nye 

ledninger i væggene. Dette arbejde udføres i 

driftsåret 2016-2017. 

Dette udsagn vil også gøre bestyrelsen og 

driften opmærksom på problematikken: at 

beboere ikke er sikret i filmklubben, cykel-

værkstedet eller KælderCaféen m.m. på 

samme måde som i deres alm. bolig. Og dette 

kan medføre, at driften i al almindelighed 

flytter penge til projektet i driftsbudgettet 

fremover. 

Til sidst vil jeg påpege, at de 40000,- kommer 

fra udlejen af vores skorsten på varmecentra-

len til Telia’s mobilantenne og at disse ikke 

bidrager til at nedsætte vores husleje, men 

henlægges til beboerråddets behov i driften. 

Bilag til punkt 8f - NybroFestival 2012 

budget 

Balance:  1860 
 

Indtægter  78250  

Navn                       antal   enhedspris     sum 

Entre 

Entrébillet 1dg        150 60          9000 

Entrébillet 2dg        125          100        12500 

Entré i døren 100 80          8000 

Mad 

Pølser  150 25          3750 

Barsalg 

Drinkskort 450 100       45000 

 

Udgifter   80110  

Navn                       antal   enhedspris     sum 

Telt/borde/mm 

Telt    1             6000       6000 

Bænke + borde          14   125       1750 

Leje af varevogn   2 1500       3000 

(Hente telt) 

Benzin    1   500 500 

Scene/teknik 

Lyd/lys udstyr   1              6000       6000 

Sikkerhed 

Vagt 1    1 2000       2000 

Vagt 2    1 2000       2000 

Stempler/adgangs-   2200   400 

bånd 

Underholdning 

Bands    1            15000     15000 

(gerne større) 

DJ    1              6000       6000 

Koda                     1             2000       2000 

Barindkøb 

Leje af fadølsanlæg     1               200        200 

pr. hane 

Køb, 25L Alm.   25               550     13750 

fadølsfustager 

Flasker og sprut        60               110       6600 

(shots og drinks) 

Opblanding    1             4000       4000 

Salt     2                   5           10 

Citroner                       20                  3          60 

Ølkrus                       1000                 1      1000 

Shotglas                     800               0,3        240 

Mad 

Grillkul    10                 30        300 

Pølser                           30                30        900 

Brød                             30                10        300 

Tilbehør                        1                300       300 

Service (tallerkener)   1                 400       400 

Toast                           200                  4       800 

Øvrigt 

Toilet v/Godik               2               1300     2600 

(Inkl. Transport) 

Diverse udgifter            1               4000    4000 

Bilag til punkt 8e – Støj og andre gener 

ved KælderCaféen i eksamensperioder 

Punkt til afstemning 

Fremsat af JK-ulige 

Resume: 

KælderCaféen ønskes pålagt at begrænse 

deres åbningstider, som minimum i DTU’s 

eksamensperioder i maj og december. 

Fuld tekst: 

Da KælderCaféen ligger klods op af JK-

blokken, er det til stor gene, at deres gæster 

larmer i de sene nattetimer, når de er ude for 

at få ’frisk luft’. Dette foregår oftest mange 

mennesker ad gangen og ved et meget højt 

lydniveau. 

KælderCaféen gør i forvejen en stor indsats 

for at begrænse dette, men det er ikke nok i 

perioder, hvor mange af kollegiets beboere 

skal læse til eksamen. 

Regler er i dag sådan, at beboerne må i disse 

perioder ikke larme (holde deres egne fester 

og lign.), men KælderCaféen må godt være til 

gene for deres naboer i disse perioder, uden 

at beboerne har en klagemulighed, som giver 

et konkret og brugbart resultat. 

Ligeledes er mange af de sene gæster til stor 

gene, når de bliver smidt på porten ved luk-

ketid, da de herefter ofte vandrer meget 

larmende tilbage til deres værelser uden 

hensyn til naboerne. Dette medfører ofte, at 

naboerne bliver vækket, fordi der ikke læn-

gere er tale om en enkelt eller to fulde men-

nesker i ny og næ, men flere større grupper, 

som derfor larmer mere. 

Ved at holde lukket, fjernes disse gener fra 

naboerne til KælderCaféen, mens en be-

grænsning gør, at naboerne, i det mindste 

kan se frem til 2-3 timers mere nattesøvn i 

disse travle perioder. 

Ved at det sker i DTU’s eksamensperioder, 

rammer vi den største andel af beboerne, 

hvorimod andelen af andre studerende er 

sværere at tage mere hensyn til i denne sam-

menhæng. 

Derfor foreslå JK-ulige, at man enten holder 

lukket eller begrænser åbningstiderne i de 

sene nattetimer, fx ved at lukke kl. 00.30. 

 

Der ønskes stemt om, at KælderCaféen op-

fordres af beboerrådet til at gøre et af følgen-

de: 

Holde lukket i DTU’s eksamensperioder 

Eller 

Lukke kl. 00.30 på fredage og ingen lør-

dagsåbninger i DTU’s eksamensperioder 
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Lidt om mig: 

Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring 

og sundhed og har boet på kollegiet i ca. 1 år. 

For nylig overtog jeg jobbet som havegruppefor-

mand. 

Derudover har jeg en passion for mad og råvarer 

fra naturen. Fra denne passion kommer ideen til 

denne klumme. 

Håber I vil nyde klummen. 

Her er noget helt nyt! Så tænker du 

nok, hvad de har gang i. Det der 

kommer til at ske her er en ny klum-

me i Nybrotidende, denne klumme er 

en madklumme. 

Det vil komme til at handle om god 

mad med fokus på de råvarer man 

kan finde i naturen. Der kan dog 

også snige sig andre opskrifter ind af 

de ganske simple grund at de bare er 

fantastiske. Derudover tænker jeg at 

kommenterer lidt på nogle gode ko-

gebøger. Håber I kan få lidt inspira-

tion. 

Jeg vil lægge ud med en meget klas-

sisk naturret – brændenældesuppe. 

Du har måske et billede at en tynd 

suppe med løg og brændenælder, som 

din spejderleder i tidernes morgen 

serverede for dig, på et tidspunkt 

hvor du bare havde forestillet dig en 

helt anden menu. Her er en ny op-

skrift på brændenældesuppe, en helt 

fantastisk luksusudgave. 

Til 4 personer skal du ca. bruge: 

100 g. Brændenælder 

50 g. Skvalderkål 

50 g. Ramsløg 

1 Løg 

5 Kartofler 

1 Æble 

1 liter grønsagsbouillon 

Salt 

Olie 

Citronsaft 

Løg og kartofler svitses i en gryde til 

løgene er klare. 

Hak brændenælder, ramsløg, skval-

derkål og æble og kog det sammen 

med bouillon og vand. 

Lad suppen koge i ca. 30 min. og 

smag til med citron og salt. 

I denne opskrift er det vigtigt at 

smage til med det man har og på den 

måde gøre suppen unik. 

NybroTidendes madklumme: Nyd maden!  

 Velbekomme 

Både ramsløg, brændenælder og skvalderkål kan findes 

på kollegiets område og områderne omkring kollegiet 

Netgruppen:  

Husk at bekræfte dit 

internet 

Kære beboere på Nybrogård Kolle-

giet 

Den 24. april kom de sidste beboe-

re i AB over på det nye K-Net-

system. Således er det kun Lars 

Kaj, som er eneste lejer på Nybro-

gård Kollegiet, der stadig skal be-

nytte K-Net Utillity via det kable-

de netværk for at komme på net-

tet. 

For at benytte det trådløse net-

værk (nybro) er K-Net Utillity dog 

stadig påkrævet. 

Netgruppen ser gerne at I som 

beboere hjælper os med at sikre at 

installationen er foregået korrekt. 

Derfor bedes alle, som ikke 

allerede har gjort det, besøge 

dette link: http://k-net.dk/user/ 

confirmroom/ 

Hvis du ikke besøger dette site og 

besvarer spørgsmålet inden en ny 

brugererklæring bliver rullet ud, 

vil der blive lukket for dit internet. 

Det vil sige ikke noget kablet net-

værk eller wifi. En ny brugerer-

klæringer på trapperne inden så 

frygteligt længe (1-2 måneder). 

Netgruppen 

Lørdag den 21. april holdt Kælder-

Caféen åbningsfest. Temaet var ma-

skebal, og det betød festglade kolle-

gianere med masker og udklædnin-

ger. KælderCaféen holder nu igen 

åbent fredage fra kl.20 og ekstraor-

dinært om lørdagen fra kl. 23, hvis 

baren er udlejet. Hold øje på Face-

book eller www.nybro.dk. 

KælderCaféens åbningsfest: Maskebal 

Sådan ser siden ud 

http://k-net.dk/user/confirmroom/
http://k-net.dk/user/confirmroom/


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 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 

Ask, M47  Allan, L3 

Kunstklub  Havegruppen 

Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 

Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 

Jesper, C38  Rasmus, M49 

Andreas, D52  David, M55  

Filmklub  Fodboldklub 

Christian, M61  Gabriel, C5 

Qi Hu, M41  Jakob, C3 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, C3  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 

Maria, J34, og  Maria, O64 

 

Service 
Nøgleordning   

Mikkel, J21  Bordtennis/hockey 

Tlf: 46 97 (45 21) CD-Kælderen 

Mik, R49  Cykelværksted 

Tlf: 46 97 (48 49) LM-Kælderen 

Thomas C22   Klapstole 

Tlf: 23 61 27 79  Stig, S5  

For at blive låst ind Trailer 

koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 

Kl. 21-9: kr. 100,- Mikkel, J21 

KælderCaféen 

Åbningstider: 

fredage kl. 20-03  

1 lørdag/mdr. kl. 20-05 (annonceres separat) 
 

Formand: Nikolaj, N16 

Næstformand: Jacob, G2 

Kasserer: Samuel, D46 

Sekretær: Amanda, E22 

Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 

Suppleant: Maria, J34 

Suppleant: Amanda, A21 

Daglig leder: Thomas, C22 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

anna@nyengaard.com 

 

Beboerrådssekretær 

Nina, C23 

nina_sig@hotmail.com 
 

Revisorer 

 

 

NybroTidende 

Cecilie, D5      

tidende@nybro.dk 

 

 

Sekretariatsgruppen/

fremleje 

Kontortid mandag kl. 19-20 og 

torsdag kl. 20-21  

i GH-kælderen.        

Tlf: 4400 

 

 

Klagenævn 

Kontortid onsdag 19-19.30 i 

GH-kælderen 

Mail: klage@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

 

Netværkskontor 

Kontortid mandag 20-21  

i GH-kælderen 

Mail: admin@nybro.dk 

Tlf: 4400 

 

 

Antennegruppen 

Lars Kaj 

 

 

Grønt Kollegium 

Amanda, A21 

asrac87@gmail.com 

 

Den personlige side 

NYBROTIDENDE 

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 

Camilla, L1 (formand) 

Andreas, D52 

Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand    Jonas, D59   

AB-ulige    Jeppe, B59 

      Amanda, A21 (sup.)  

AB-lige      Thomas, B64 

       Simon, A26 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D59  

      Marina D49   _______   

CD-lige      Thomas, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige      

          

EF-lige      Jakob, C3 

     

GH-ulige     

     

GH-lige       

          

JK-ulige     Mikkel, J21 

          

JK-lige       Maria, J34  

     

LM-ulige     Christian, M61 

       Qi, M41 (sup.)  

LM-lige        

           

NO-ulige     Thorbjørn,O63 

       Cecilie, O47 (sup.)  

NO-lige       Nikolaj, N16 

       Atle, O56 (sup.)  

PR-ulige     Hilbert, P23 

       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige        

     

ST-ulige       

           

ST-lige         

           

Lejligheder 

C, D, G       Cecilie, D5 

       Natasja, D4 (sup.)  

H, L       Hallur, L10   

M, O, S       Majbritt, S5   

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 

skal være sekretær Nina, C23, 

nina_sig@hotmail.com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Den personlige side 

SIDE 11 ÅRGANG  39.  NR.  4 .  



 

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 D5 (redaktør) 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

 

Hvilket modehus kendes un-

der initialerne YSL? 

Hvilket græsk begreb bruges 

om en person med sygelig 

trang til at fortælle løgnehi-

storier? 

 

Hvilke instrumenter indgår i 

en strygekvartet? 

Hvilket talsystem er begre-

berne dusin og gros en del af? 

Hvilken sang blev i 1922 

Tysklands nationalsang? 

Mange af os starter så småt eksa-

mensperioder, og det betyder lange 

dage på studiet eller biblioteket og 

ikke meget tid til fest og ballade. 

Men når du nu alligevel har brug 

for et velfortjent afbræk fra bøgerne 

og computeren, så er her nogle for-

slag til, hvordan du kan tilbringe 

din søndag - hyggeligt og ikke 

mindst ganske gratis. 

Forfattere prædiker 

Sankt Jakobs kirke, Østerbrogade 59, 

2100 Kbh. Ø. 

Sankt Jakobs Kirke holder forfat-

tergudstjenester på udvalgte sønda-

ge. Fuldstændig som præsterne skal 

forfatterne prædike over den givne 

søndags tekst. Formen og indehol-

der afgør forfatterne til gengæld 

selv, og håbet er, at forfatterne kan 

bidrage med en række nytænkende 

prædikener. 

Program: 

13. maj kl.14.00  Hanne Ørstavik 

17. maj kl.10.30    Katrine Grünfeld 

3. juni kl.14.00  Hans Edvard Nørre-

   gård-Nielsen 

24. juni kl.10.30   Jens Smærup Sørensen 

Rundvisning på Glypto-

teket 

Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 

7, 1556 Kbh. V. 

Om søndagen er entréen gratis, og 

museets personale arranger rund-

visninger i udstillingen. Der venter 

et udvalg af de mest interessante 

genstande i Carl Jacobsens enorme 

kunstsamling. Carl Jacobsen er 

mest kendt som søn af Carlsberg-

bryggeriernes grundlægger, J.C. 

Jacobsen, men hans kunstsamleri 

har heller aldrig været til at tage 

fejl af. 

Hver søndag frem til 12. maj 

Se mere på www.glyptoteket.dk 

Tangosalon og søndags-

swing 

Kulturhuset Indre by, Charlotte Am-

mundsens Plads 3, 1359 Kbh. K 

Første søndag i hver måned klokken 

12 er der tangoundervisning i en 

time. Derefter er tangosalonen åben 

mellem 13-15, så man kan finjuste-

re de nylærte tangokundskaber. 

Mellem 15 og 17 er der swingunder-

visning, og efter klokken 17 sørger en 

DJ for at tilfredsstille de nyudklæk-

kede hepcats med soundtracks til 

swing-turen. Øvede dansere er vel-

komne, men man behøver hverken 

medbringe en partner eller øve sig 

det fjerneste, før man møder op. Un-

ge som ældre er velkomne, og det er 

ikke nødvendigt at tilmelde sig. 

Første søndag i hver måned kl. 12. 

Får og natur på Amager 

Naturcenter Vestamager, Granatvej 5-

7, 2770 Kastrup 

Centrets udstillingshus viser udstil-

lingen »Får og fremtid«. En række 

får fortæller, hvordan de har hjulpet 

menneskene i over 5000 år, og gæ-

sterne kan spinde tråde af fårenes 

uld. Fuldstændig som man gjorde i 

gamle dage. Udstillingsvejlederne vil 

desuden arrangere små ture ud i det 

store naturområde på Vestamager. 

Kl. 10-16 i weekender frem til 25. no-

vember. 

Fra www.aok.dk. 

Gratis søndagssysler til eksamensperioden 


