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   NybroTidende 

NY HJEMMESIDE - Nybrogård har fået ny hjemmeside med anderledes design, flere, 

opdaterede informationer og en engelsk udgave, så alle de udenlandske studerende 

også kan bruge den (vær søde at sige det til dem, når I møder dem på gangene). Det 

er primært netværksgruppens medlemmer Allan, L-1, og Micki, F-55, der har taget 

initiativ til at få den lavet og færdiggjort. Hvis du har ændringsforslag, eller du øn-

sker at kunne redigere i en bestemt side (hvis du er formand etc.), så send en mail til 

webmaster@nybro.dk    

Marts/april 2009 

FØRSTE TRÆNING FOR FC NYBRO 
- Så har det nye FC Nybro haft sin 
første træning. Mange interessere-
de var mødt op for at spille med, 
så rekrutteringsarbejdet må siges 
at have båret frugt. Læs om, hvor-
dan første træning gik, og hvad 
holdet har af planer.   Side 2 og 8 

SEVÆRDIGHEDER I LYNGBY OG 
OMEGN - Har du ikke også haft 
problemer med at finde på, hvad 
du skal finde på af arrangementer 
for familien, der kommer på be-
søg? Hvis du også er tom for ideer, 
kommer her en guide til seværdig-
heder tæt på.               Side 4 og 5 

ELEKTRIKERNES ARBEJDE MED EL-
RENOVERING - Læs om hvad der 
egentlig foregår, når vi har ryddet 
vores værelser/lejligheder og i en 
uge forlader dem for at gøre plads til 
håndværkerne. Hvor mange er de og 
hvad er det nu egentlig, de udskifter 
og laver om?                    Side 6 og 7  

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

Ny sekretær for  
Beboerrådet:  

Pernille, D-55.  

Det vil for fremtiden 
være hende, der skal 
kontaktes, hvis der 
er forslag til punkter 
på dagsordenen. 

 

 
 
 

Næste  
Beboerrådsmøde: 

Tirsdag d. 31/3-2009 
Kl. 19  

i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Nu begynder vejret så småt at blive 

mildere, og solen er fremme på him-

len lidt længere for hver dag, der går. 

Kort sagt: det er ved at være forår! 

Men foråret indikerer andet og mere 

end bare de lyse aftner og mildere 

vejr. Foråret betyder også starten på 

en ny sæson i Kollegiefodbold-

turneringen. Og i år er Nybrogård 

også repræsenteret!  

Emil, D-5, og Mark, C-21, har i de 
sidste par måneder kørt den helt 
store informations- og rekrutterings-
kampagne for at få nok spillere til at 
kunne stille et 11-mandhold. Mange 
har virket interesserede i projektet, 

men alt er som bekendt lettere sagt 
end gjort, og det var derfor spænden-
de at se, hvor mange der rent faktisk 
mødte op til første træning onsdag d. 
18. marts kl. 17.30 på banen ved En-
gelsborghallen. 

Det skulle dog vise sig, at rigtig man-
ge satte handling bag ordene i denne 
situation. Hele 24 spillere mødte op 
til første træningsgang. Rune, P-15, 
var en af dem – og tilmed den sidste 
tilbageværende fra det fodboldhold, 
der engang var berømt (og berygtet) 
som FC Nybro! 

Jeg møder Rune efter træningen for 
at høre hans oplevelse af genetable-
ringen af et NC Nybro. ”Det var fedt 
at der var så mange, der mødte op” 
fortæller han. ”Selvfølgelig har det 
også noget at gøre med at det var før-

ste gang, så er folk altid mere interes-

serede. Og så var det godt vejr, det 

gør også en hel del. Men fedt at folk 

bakker op om konceptet”  

Fortsættes på side 8... 

aktive beboere. 

Forslag om at der igen indføres en 
form for uformelt arrangement hvor 
de aktive beboere kan få lejlighed til 
at lære hinanden bedre at kende. 

- ved Søren, B50. 

E) Bryggerklubben genåbnes, og sø-
ger i den forbindelse om 1500 kr. til 
køb af nyt udstyr. 

Der er en del udstyr i forvejen, men 
en del af de plasticdele der er skal 
udskiftes af hygiejniske hensyn. 

Følgende instrumenter m.v. er nød-
vendige at købe: 
- 2 meters of plastic hose (1 cm inter-
nal diameter) 
- 1 meter plastic hose (2,5 cm inter-
nal diameter) 
- 1 large plastic funnel 
- 1 beer hydrometer 
- 1 thermometer 
- A bottle washer 
- New bottle caps 
- 1 large strainer (25 cm diameter, 
metal) 
- 1 small strainer (15 cm diameter, 
metal) 
- 2x Large plastic or wooden spoon 
- Straining bags 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

1) Valg af ordstyrer 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

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) Opgørelse for januar fra Kælder-
Caféen fremlægges. 

B) Cykeloprydning 

Der skal fastsættes en dato og fin-
des en tovholder 

C) Operation Grønt Kollegium 

Der skal fastsættes en dato og fin-
des en tovholder. 
Arrangementet kan måske med for-
del afholdes samme dag som cykel-
oprydningen. 

D) Arrangement for aktive kollegia-
nere. 

Der har tidligere været afholdt jule-
frokost for Beboerrådet og andre 

- Blow off tube 
- Sample holder 

Cleaning supplies: 

- New bottle cleaning brushes 
- New carboy cleaning brushes 
- Bleach 
- Star San(brand sanitizer) 

Herudover vil det være rart at have: 

- Et køleskab til opbevaring af ingre-
dienser så andre kan bruge dem hvis 
de har lyst til at prøve at brygge. 

- Hand Grinder. Så maling af hvede 
og byg ikke skal ske med kagerulle. 

- Ekstra ingredienser (dvs. Gær, hve-
de, byg og sukkerarter), således at 
andre beboere kan prøve at brygge. 

F) Opfølgning på forslaget om en 
multibane. 

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 Pernille, D-
55, senest mandag. 

Vel mødt 

Første træning for FC Nybro 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 31/3-2009 
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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. Der var flere flotte detaljer i kampen 



Kl.19 i GH-kælderen 

Til stede: Søren B50, Mark C21, 
Cecilie C34, Cecilie D5, Pernille 
D55, Casper E15, Allan L3, Jesper 
N16, Camilla N31, Thomas O51, 
Kasper P18, Mathias T55, Lars 
Kaj, Majbritt S5 

Afbud modtaget fra: Alice G7, 
Julie O46 

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

Ad 2) 8 stemmeberettigede mødt 

Ad 3) Referat fra sidste møde god-
kendt. 

Ad 4) Dagsorden godkendt. 

Ad 5) Økonomi: 

Saldo på Net-kontoen pr.27./02.-
2009: 120.496,27 kr. 

Saldo på NYKs konto pr.27./02.-
2009: 124.588,48 kr. 

Der er blevet udbetalt 1.100 kr. til 
fodboldklubben, 606 kr. til trailer-
forsikring og ca.200 kr. til dataløn. 
Der er bevilget i alt 7.000 kr. til 
fodboldklubben, dvs. der er 5.900 
kr. tilbage af rådighedsbeløbet. 
KælderCaféen skylder stadigvæk 
50.000 kr. + renter. 

Ad 6) Øvrige meddelelser: 

Der er oprettet ny hjemmeside for 
kollegiet. 
Der opfordres til at klubber m.fl. 
opdaterer deres sider. Der er mulig-
hed for at få adgang til at opdatere 
direkte, men dette kræver oprettel-
se hos netgruppen. 

Søren, B50, og Mathias, T55, har 
undersøgt forholdene omkring NYK 
og KælderCaféen, og mener at Kæl-
derCaféens bestyrelse og NYK 
næppe vil komme til at hæfte for 
evt. underskud (bl.a. Bevismæssige 
årsager). 

Ad 7) Næste bestyrelsesmøde af-
holdes d.26.marts. 

Dagsorden for mødet indeholder 
bl.a. følgende punkter: 
-Budget. 
-Markvandring på kollegiet 
-Kommunen orienteres om reviso-
rernes forbehold mht. regnskabet 

-Lovligheden af videoovervågnin-
gen af Kældercaféen 
-Mobil-antenne på kollegiet 
-Multibane finansiering 

Ad 8) Indkomne punkter: 

Ad A) Opgørelse for januar fra 
KælderCaféen modtaget. 

Det ser ud til at det er lykkedes at 
frembringe et overskud. 

Der er en afdragsordning på vej i 
forhold til skat, der er den største 
kreditor. 

Ingen fra KælderCaféen var mødt, 
hvorfor punktet tages igen til næste 
møde. 

Ad B) Forslag om annullering af 
renter på lånet til KælderCaféen. 

Der blev stemt: 
For: 7 
Imod: 0 
Blanke: 1 

Lånet, ikke renterne, tages op igen 
om 3 måneder, således at det ikke 
bliver glemt. 

Ad C) Valg af ny beboerrådsrepræ-
sentant i KælderCaféens bestyrelse 

Jesper, N16, enstemmigt valgt. 

Ad D) Opfølgning på forslaget om 
en multibane: 
Det vurderes umiddelbart at den 
optimale placering er ud til vejen 
ved PR-opgangen. 
Det skal undersøges om kommunen 
har indvendinger mod denne place-
ring. 
Mathias, T55, udfærdiger ansøg-
ning til Tuborgfonden 
Der følges op på projektet igen på 
næste møde. 

Ad E) Forslag om at alle beslutnin-
ger fremover bliver sendt til af-
stemning hos alle beboere via et 
digitalt afstemningssystem, i stedet 
for afstemning på beboerrådsmø-
derne. 
Hensigtsmæssigheden af en sådan 
ordning blev diskuteret. 
Der er allerede nu mulighed for at 
større sager kan sendes til uraf-
stemning, og der er beboermøde 2 
gange årligt, hvor der er direkte 
demokrati. 

Der var ingen gange der meldte 
positivt ud om at indføre en sådan 
ordning. 
Forslaget sendes derfor ikke videre. 

Ad F) Paiman, M65, og Søren, 
N33, ønsker at være nye formænd 
for Motionsklubben. 
Paiman, M65, og Søren, N33, del-
tog på sidste beboerrådsmøde, hvor 
de præsenterede sig. 

Der blev stemt: 
For: 8 
Imod: 0 
Blanke: 0 

Ad G) Allan, L3, ønsker at være ny 
formand for Musikklubben. 

Der blev stemt: 
For: 8 
Imod: 0 
Blanke: 0 

Ad 9) Evt. indvalg af nye medlem-
mer m.v.: 

Mathias, T55, flytter internt, men 
fortsætter som repræsentant for ST
-gangen. 

Pernille, D55, vil gerne overtage 
jobbet som sekretær for beboerrå-
det. 

Ad 10) Evt.: 

Der blev klaget over at der er for 
meget glas m.v. ude foran Kælder-
Caféen. 

Kano- og kajakklubben køber først 
nye både til sæsonstart 

Mandag d.09./3. kl.19:30 i GH-
kælderen, er der info-møde om Ny-
bro-festival. 

Ad 11) Der afholdes beboermøde 
tirsdag d.31.marts kl.19 i GH-
kælderen. 

Næste beboerrådsmøde afholdes 
tirsdag d.31.marts. efter beboer-
mødet. 

Tak for god ro og orden 

Referat af Beboerrådsmøde mandag d. 2/3-2009 

SIDE 3    NYBROTIDENDE ÅRGANG  36 .  NR. 3 .   



Bondebyen 
Midt i Lyngby 
ved Mølleåen og 
den smukke 
middelalderkir-
ke ligger Bonde-
byen. Tag en slentretur gennem de 
krogede og idylliske gader og for-
nem, hvordan en dansk landsby så 
ud for 100-200 år siden. De stråtæk-
te huse og bøndergårde er nænsomt 
restaureret, og alle er beboede. Sær-
ligt bør fremhæves det tidligere 
landsted Støvlet-Katrines Hus 
(Gammel Lundtoftevej 31, opført i 
1808) og Lindegaarden (Peter 
Lunds Vej 8, bygget i årene 1841-
1883). Når man står på Lindegaar-
dens gårdsplads, kan man drømme 
sig tilbage til en tid, hvor landsby-
ens torv med gadekæret lå uden for 
den ene port - fra den anden port 
strakte de åbne marker sig helt ud 
til Dyrehaven. 

Baadfarten 
Sorgenfrivej 23 

2800 Lyngby 

Tlf: 45 87 01 52 

http://www.baadfarten.dk/  

Da baadfarten i 1976 blev overtaget 
af kommunerne omkring Furesøen, 
Lyngby Sø og Bagsværd Sø, havde 
den allerede sejlet på søerne i over 
80 år og var blevet en institution, 
som ingen ville undvære. Baadfar-
ten er - bortset fra Københavns 
Havnerundfart og selskabet 
"Hjejlen" på Silkeborg-søerne - den 
største af sin slags i Danmark. 
Baadfarten har i dag seks motorbå-
de, hvoraf de fire besejler Lyngby 
Sø, Bagsværd Sø og Mølleåen, og de 
resterende to både besejler Fure-
søen og Vejlesø. Der sejles i sæsonen 
fra maj til september i fast rutefart 
på de fire ruter. De to ældste af bå-
dene "Prinsesse Alexandrine" og 
"Prins Christian" er bygget i hen-
holdsvis 1895 og 1896 og har såle-
des været med fra starten. De har 
sejlet med damp, benzin, gasgenera-

tor og nu med diesel. 
Man kan benytte Baadfarten til fir-
mafester, skovture og familiefester. 
Ring til Baadfarten på telefon 45 87 
01 52 og bed om en sejlplan eller et 
tilbud på en lille chartertur. 

Brede værk 
I. C. Modewegsvej 

2800 Lyngby 

Tlf: 45 85 34 75 

Det gamle fabriksanlæg, Brede 
Værk, som ligger i umiddelbar til-
knytning til Frilandsmuseet, giver 
mulighed for at se fabrikherrens 
sommerbolig "Brede Hovedbygning", 
der blev indrettet af tidens førende 
danske interiørarkitekt i slutningen 
af 1700-tallet. Huset er restaureret 
og står i sin oprindelige skikkelse. 
Desuden kan publikum besøge ud-
stillingerne "Industriens vugge" om 
arbejde og liv i de små fabrikssam-
fund, der opstod ved Mølleåen i 1800
-tallet, og "Krop og Forklædning", 
som viser en omfattende samling af 
dragter og mode fra 1700-årene til i 
dag. 

Frieboeshvile 
Lyngby Hovedgade 2 

2800 Lyngby 

Tlf: 45 88 43 83 

https://www.lyngbybib.dk/

byhistorisksamling  

Sammen med møllerne og fabrikker-
ne langs Mølleåen er de mange beva-
rede landsteder et karakteristisk 
træk ved Lyngby-Taarbæk. Et af de 
bedst bevarede er Frieboeshvile fra 
1756-58, som rummer Lyngby-
Taarbæk Kommunes stadsarkiv. 
Ejendommen, hvis hovedbygning er 
fredet, skulle tjene som bolig for ge-
neral Frieboes familie. Generalen, 
hans hustru og to af hans efterkom-
mere ligger begravet i haven. Efter 
lensafløsningsloven overgik ejendom-
men til fri rådighed og er nu erhver-
vet af Lyngby-Taarbæk Kommune. I 
hovedbygningen vises Byhistorisk 
Samlings lokalhistoriske og arkæolo-

giske udstillinger, og i læsesalen i 
sidebygningen kan man foretage 
egns- og slægtshistoriske undersø-
gelser. 

Udstilling: 100 år med kvinder i 
politik (30. Marts-30. Juni) 

”Udstillingen fortæller om politik og 

samfund i Lyngby omkring 1909 og 

om udviklingen af det moderne sam-

fund i de 100 år, der fulgte efter.” 

(https://www.lyngbybib.dk/udstilli

nger/udstilling_100_aar_med_kvin

der_i_kommunalpolitik)  

Åbningstider 
Man, tirs, ons, fre: 14 - 16 
Tors: 14 - 20 
Lør: 10 - 14 (Udstillinger) 

Lukket 
Søn- og helligdage, Juli, Påskelør-
dag, 1. maj, Grundlovsdag, Juleaf-
tensdag, Nytårsaftensdag 
 

Lyngby kirke 
Lyngby Hovedgade 3 

2800 Lyngby 

http://www.lyngby-

kirke.dk/ 

Lyngby kirke på toppen af den stej-
le kirkebakke, hvor Lyngby Hoved-
gade krydser Mølleåen, er den æld-
ste bygning i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Kirkeskibets langmure 
af kampesten er fra midten af 1100-
tallet. I østgavlen ses en relieffigur 
af kridtsten fra denne tid, 
"Lyngbyløven", der holder en mand 
i flaben. Lyngby kirkes nuværende 
udseende fremkom efter flere om- 
og tilbygninger omkring år 1500. 
Tårnet, der formentlig er opført i 
begyndelsen af 1400-tallet og forhø-
jet ca. år 1500, står ved nordsiden af 
kirkeskibet. Der er ikke plads på 
bakken til et tårn mod vest. Hvæl-
vingerne inde i kirken er dækket 
med kalkmalerier fra ca. år 1500, de 
er udført af "Elmelundegruppen", et 
skånsk-sjællandsk værkstedsfælles-
skab. 

Fortsættes på næste side... 

Seværdigheder i Lyngby og omegn 
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Du kender det sikkert. Dine bedsteforældre eller andre familiemedlemmer har meldt deres ankomst til kollegiet, og du 

aner ikke, hvad du skal finde på at vise dem denne gang. Turen til Sofienholm eller rundt om søerne er travet tynd 

efter de mange forrige gange, de har været på besøg. Bedstefar (og de fleste andre voksne mænd) gider ikke vade op og 

ned ad Lyngby Hovedgade endnu engang for at gå i tøjbutikker. Kort sagt, du mangler en ordentlig guide til seværdig-

heder i Lyngby og omegn, så du har noget at vise familien, når de kommer på besøg. Derfor er her – meget belejligt – en 

beskrivelse af de væsentligste seværdigheder i Lyngby (fra www.ltk.dk), som er værd at se, nu når vejret bliver mildere. 

God fornøjelse! 



… fortsat fra forrige side 

Mølleådalen 
Mølleåen, der ud-
springer ved Ba-
strup Sø, er ca. 30 
km lang og på sin vej til Øresund 
falder vandet 29 meter. Det gjorde 
det tidligere muligt at drive en ræk-
ke vandmøller. Mølleådalen var der-
for engang det vigtigste industriom-
råde i Danmark, hvor der i middel-
alderen lå møller, der malede korn. 
Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby 
Sø er forbundet med Mølleåen, som 
fra Lyngby løber videre til Øresund. 
Undervejs passerer den ikke mindre 
end følgende ni gamle fabriksmøl-
ler: Frederiksdal Mølle, Lyngby 
Mølle, Fuglevad Mølle, Brede Mølle, 
Ørholm Mølle, Nymølle, Stampen, 
Raadvad Mølle og Strandmøllen ude 
ved Øresund. 
Der er anlagt spadserestier på hele 
strækningen fra Farum Sø til udlø-
bet ved Strandmøllen. Særlig kendt 
er Prinsessestien fra Lyngby til Fre-
deriksdal. På denne strækning pas-
serer man Lyngby Åmose, hvor der 
er et enestående fugle- og planteliv, 
og "Klopstockegen" til minde om 
den tyske forfatter. 

For borgerne og turisterne er der i 
dag rige muligheder for at opleve 
Mølleåens historie og dens gamle 
industrier ved at benytte stier, åda-
lens mange kanaler og ikke mindst 
ved at besøge Mølleåudstillingen i 
Bredemuseet. Der er også mulighed 
for, at man i lejede kanoer kan pad-
le helt ud til den gamle Strandmølle 
gennem mose og skov, smalle og 
vide dale. 

Taarbæk Havn 
http://www.taarbaek-

havn.dk/ 

Havnen er bygget i 
1866 (inder-havnen) 
og 1888. Fiskerne havde ikke selv 
råd til at bygge havnen; men de fik 
hjælp af de rige landstedsejere i 
Taarbæk og Spring forbi, bl.a. C. F. 
Tietgen, der var formand for den før-
ste havnebestyrelse. Det største be-
løb kom dog fra baron Hambro i Lon-
don. Havnen er stadig selvejende, 
men Lyngby-Taarbæk Kommune 
udpeger 3 af de 5 medlemmer af hav-
nebestyrelsen. Der er mange års ven-
tetid på en bådplads i havnen; men 
af hensyn til miljøet i Taarbæk vil 
den ikke blive udvidet. 

Sorgenfri slot 

Kongevejen 8 

2800 Lyngby 

Det første Sorgen-
fri Slot blev opført af grev Carl Ahle-
feldt i 1702. Det var i barokstil og 
havde en fornem fransk have. I 1730 
kom det i kongens eje og blev senere 
indrettet som bolig for kronprinsen 
(Frederik d. 5.) I 1756 blev slottet 
ombygget i rokokostil og fik spir, som 
vi kender det i dag, og i begyndelsen 
af 1790'erne kom der klassicistiske 
gavlkviste på facaderne. I 1898 blev 
Sorgenfri indrettet til bolig for prins 
Christian (kong Christian d. 10.) og 
prinsesse Alexandrine, og deres søn-
ner Frederik (d. 9.) og Knud er født 
på Sorgenfri. Slottet var bolig for 
arveprins Knud og arveprinsesse 
Caroline-Mathilde, der boede her til 
1995. Sorgenfri Slot og Den Reserve-

rede Have tættest på slottet er lukket 

for publikum. Den øvrige slotshave 

er åben året rundt. 

Læs mere: 

http://www.aok.dk/byen-

rundt/sorgenfri-slot-og-slotshave  

Frederiksdal 
slot 

Hummeltoftevej 187 

2830 Virum 

Frederiksdal Slot er vokset frem af 
det middelalderlige Hjortholm, Ros-
kildebispens borg ved Furesøen. Da 
borgen blev ødelagt under Grevens 
fejde, levede navnet videre i Hjort-
holms Mølle, som Frederik d. 3. i 
1668 opkaldte efter sig selv og be-
gyndte at omdanne til et lystslot. 
Men det blev den senere konge, 
Christian d. 6., der i 1739 skænkede 
Frederiksdal til den første grev 
Schulin og dermed gav anledning 
til, at Frederiksdal Slot blev bygget 
i 1744-45. Siden da har familien 
Schulin boet på slottet, der fik sit 
nuværende udseende i 1752-53. Det 
er i rokokostil og har en meget smuk 
beliggenhed mod syd, hvor haven 
skråner ned til Mølleåen. 

Der afholdes hvert år i sensommeren 

tre offentlige kammerkoncerter i slot-

tets havesal.  

Billetsalget finder kun sted fra Vi-

rum Boghandel, Virum Torv nr. 4. 

Forudbestilling er ikke mulig.  

Læs mere på 

www.frederiksdalslot.dk 

Cecilie, D-5 

 

Steen og Stoffer: 
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Så kommer der en artikel om el-
renovering igen, tænker I nok! Og ja, 

det gør der! Dog har den ikke helt 

samme fokus som de andre artikler. 

Man skal vel veksle lidt… Denne 

artikel handler om elektrikernes ar-

bejde med el-renoveringen. Hvor 

mange er de? Hvad er det, der helt 

præcist sker, når vi rykker ud af vo-

res værelser/lejligheder, og overla-

der dem i deres hænder? Det og me-

get mere får I (forhåbentlig) svar på 

nu. 

I denne måned var det min tur til at 
rykke ud af lejligheden for en uge og 
blive indkvarteret på en gang. Der-
for var jeg også en smule mere nys-
gerrig efter at finde ud af, hvad der 
egentlig foregik i ens hjem, mens 
man selv var væk. Mest af alt ville 
jeg sørge for at de ikke smadrede 
noget, og at dørene blev forsvarligt 
låst, når alle gik hjem. Men alle dis-
se bekymringer blev (heldigvis) gjort 
til skamme, da jeg midt på ugen gik 
hen for at snakke lidt med elektri-
kerne. 

Jyderne arbejder længere 

Nicklaz var den første af elektriker-
ne, jeg mødte. En venlig ung fyr, der 
da gerne ville svare på nogle af mine 
spørgsmål – også selvom der var en 
vis skepsis i starten om, hvem jeg 
egentlig lige var, og hvorfor jeg ville 
vide en masse ting. Han fortalte 
mig, at der er 12-14 elektrikere på 
arbejde hver dag. De fleste arbejder 
fra 6.30 til 14.30, mens tre af hånd-
værkerne – dem fra Jylland – bliver 
til 18.30. De har så til gengæld fri 
om fredagen, så de slipper for den 
lange tur gennem landet. Derudover 
er der også det generelle overarbej-
de, fortæller Nicklaz. Og det er der 
en del af, for der er lagt en stram 

tidsplan for, hvornår de skal være 
færdige. Endnu er de dog ikke syn-
derligt bagud. Nicklaz fortæller at 
der er noget småarbejde hist og her, 
men det venter de med til sommer-
ferien, hvor der er afsat nogle uger 
til det. 

Da Nicklaz må ind for at arbejde 
videre, ser jeg mig om efter en an-
den at udspørge. Her møder jeg til-
fældigt Alexander, som viser sig at 
være projektlederen. Han er uddan-
net projektingeniør, og er den an-
svarlige for at projektet forløber 
gnidningsfrit. Han forklarer også, at 
det er ham, der mægler med KAB. 
”Det er et rigtig godt samarbejde, vi 
har med KABs folk” siger han. ”De 
er hurtige til at svare tilbage, når vi 

har spørgsmål og sådan. De ved 

godt, at vi har en stram tidsplan.” 

Proceduren ens hver uge 

Elektrikerne arbejder hurtigt og det 
virker meget organiseret, på trods af 
at der til tider er rigtig mange hånd-
værkere, der render ind og ud af de 
enkelte lejligheder og efterspørger 
koste og værktøj, mens andre sætter 
lamper i loftet eller sætter el-
måleren op og trækker ledninger. 
Organiseret kaos, kan man vel næ-
sten kalde det. Alexander fortæller 
mig, at de er to håndværkere om en 
lejlighed. Proceduren er nogenlunde 
ens hver gang, og derfor bliver det 
nemmere og nemmere for dem. ”I 
starten var det selvfølgelig lidt svæ-

rere at nå det på en uge, fordi man 

lige skulle ’lære’ at begå sig i netop 

disse beboelser” siger han. ”Der vil 
altid være begynderfejl i sådan et 

projekt, men når de så er gjort, lærer 

man af det, og så går de næste gange 

hurtigere.” Håndværkerne starter 
med at demontere, og tager paneler-
ne af i selve rummene. Dette er ens 
både på værelserne og i lejligheder-
ne – i lejlighederne er der bare to 
rum. Derefter er de så at sige klar 
til at gå i gang. De installerer de nye 
kontakter i selve rummene og gør 
det færdigt, inden de bevæger sig 
videre til køkken, gang og badevæ-
relse. Her deler de sig op, så én ta-
ger sig af at montere tavlen (som på 
værelserne placeres i gangen mod-
sat toilettet, og i lejlighederne mon-
teres i køkkenet på endevæggen 
modsat vasken), mens en anden la-

ver lampeudtag og andet. 
”Elektrikerne roterer selv mellem 
arbejdsopgaverne” fortæller Alexan-
der. Det eneste, de ikke laver, er 
malerarbejde. ”Det er ikke inklude-
ret i prisen, og vi er blevet fortalt, at 

det er noget Lars Kaj og hans mænd 

tager sig af, når værelserne skifter 

lejer”. 

Der bliver i alt monteret 12 stik i 
lejlighederne og seks stik på værel-
serne. Da jeg spørger, hvorfor der 
ikke kommer afbryder på stikkon-
takterne, forklarer Alexander, at 
det nok højst sandsynligt er et pris-
mæssigt spørgsmål: ”Det koster om-
kring femten kroner pr. kontakt, hvis 

der skal afbryder på.” Grunden til at 
man har valgt mange af løsningerne 
ud fra pris er, ifølge Alexander, at 
holde udgiften nede, så stigningen 
på huslejen bliver så lille som mu-
ligt. 

I forbindelse med renovering af køk-
kenerne har der været snak om, 
hvorvidt lamperne skulle udskiftes. 
”Som udgangspunkt bliver de eksi-
sterende lamper genmonteret, hvis 

de er i forsvarlig og lovlig stand. 

Men da dette flere steder ikke har 

været tilfældet, bliver de ikke tilslut-

tet, og der kommer i stedet nye” for-
tæller Alexander. ”Der er også fun-
det et armatur som belysning ved 

komfurer i fælleskøkkenerne som 

afløser for det første, der var for 

stort. Men da det skal specialfrem-

stilles, er der en del leveringstid”. 
Alexander håber dog på, at det er på 
plads i løbet af sommeren. 

Det er dog ikke 
kun i lejlighe-
derne, der arbej-
der folk. Da 
gangarealerne/
fællesarealerne 
er forskudt med 
en uge, er der 
også folk til at 
tage sig af det, 
ligesom der går 
tre folk og træk-
ker forsynings-
kabler til de nye 
værelser, der står for skud. ”På den 
måde” fortæller Alexander ”er vi 
altid klar til de næste værelser, når 

det bliver mandag morgen”. 

Fortsættes på næste side... 

Elektrikernes arbejde med el-renoveringen 
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Her gennemgår projektleder Alexander 

(tv) tegningen med en af elektrikerne. 

Det nye el-skab i 

kælderen 



… fortsat fra forrige side 

Upræcise tegninger 
Alexander påpeger, at et af de stør-
ste problemer med projektet har 
været forkert 
opmagasine-
ring af tingene 
på værelserne, 
så håndvær-
kerne ikke kan 
komme til. ”Det 
er ikke beboer-

nes skyld. De 

gør det, de har 

fået besked 

på” siger han. 
”Det er de teg-
ninger og beskrivelser, der er blevet 

sendt ud, som ikke har været præci-

se nok. For eksempel har man glemt 

at fortælle folk i lejlighederne, at 

tingene ovenpå skabene i køkkenet 

og på krydderihylden skal væk, lige-

som at hylder på endevæggen i køk-

kenet heller ikke må hænge der, for-

di det er der, el-måleren skal monte-

res.” Det har nu ikke været et stort 
problem. De får bare flyttet tingene 
eller taget hylderne ned, så der er 
plads. Men når de opdager en fejl, 
bliver det hurtigt meddelt til KAB, 
som så kan ændre i beskrivelsen til 
de næste udflyttere. På den måde 
bliver det også nemmere og nem-
mere for elektrikerne at arbejde. 
Og det fungerer godt, mener Ale-
xander. 

Der har også været andre proble-
mer, men ingen store. Enkelte rør 
har været defekte og måtte udskif-
tes, og nogle af lamperne i lejlighe-
derne måtte udskiftes på grund af 
for dårlig stand. ”Det eneste, der 

kan tage lidt tid er, at alle penge-

mæssige beslutninger jo skal gen-

nem KAB. Men igen er det ikke det 

store problem” fortæller Alexander. 

Fem ugers læseferie 
Det er de samme håndværkere, der 
arbejder hver uge. ”I de sidste par 
uger har vi desværre været ramt af 

sygdom” fortæller Alexander. ”Men 
det håber vi, at vi er ovre nu, så der 

ikke kommer forsinkelser.” Dog sker 
der en lille afvigelse fra skemaet 
efter uge 21, hvor der i fem uger 
(frem til den 29. juni) ikke vil være 
nogen udflytninger. ”Det sker sim-
pelthen fordi der i den periode er 

læseferie, og så er det ikke smart, at 

folk skal flytte frem og tilbage” for-
klarer Alexander ”Og det giver også 
os en mulighed for at nå alle de 

ting, vi har måttet 

udskyde på grund af 

tidspres.” Dermed 
lover han også, at der 
ikke vil være så me-
get larm i de uger, 
fordi det mest er små
-arbejde rundt om-
kring, der skal udfø-
res. Der er heller ik-
ke så mange mænd 
på arbejde. ”Kun en 2
-4 vil være på arbejde, og i nogle af 

ugerne vil der slet ikke være nogen” 
siger han. 

Jeg siger tak for interviewet, så Ale-
xander kan få lov til at tage hjem. 
Han har egentlig fri på nuværende 
tidspunkt, og da dagen starter tid-
ligt for de kære håndværkere (og 
projektleder), må han hellere kom-
me hjem inden han skal møde igen. 

Cecilie, D-5  

NYBRO KIOSK OG PIZZARIA 
10 ÅRS FØDSELSDAG 

 

FÅ TO SUPER GRUPPE-TILBUD: 
 

TILBUD 1: 
3x PIZZA M. TOMAT, OST OG EN TING EKSTRA EFTER 

EGET VALG        FOR 100,- 

TILBUD 2: 
5x PITABRØD M. SHARWARMAKØD     FOR 100,- 
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Arrangementer i Kælder-
caféen for april måned: 

GODE TILBUD: 

Guldtuborg 15kr.                          
Specialøl: 30kr.                              
Alm. Fadøl: 20 kr. 

Cult shaker og somersby 30kr. 

Så kom ned i KælderCaféen og 
fest med de andre beboere!  

SIDE 7 

Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen:Åbningstider i KælderCaféen: 

• Fredag  21-03 (05) 
• Lørdag  23-03 (05) 

25/4 Udlejning af baren 

Kun for piger 

Dørene åbnes kl. 23 

Her sættes el-måleren 

op i køkkenet 

Her monteres 

lampeudtag i 

gang 



af og lytte til aftenen igennem. 

På grund af sidste års manglende 
tilslutning til festivalen har gruppen 
også nedsat et såkaldt PR-hold, der 
skal tage sig af besvarelse af udefra-
kommende mails og almindelig rekla-
me for festivalen. På den måde håber 
gruppen at få mange flere deltagere – 
og forhåbentlig også lidt flere frivilli-
ge? 

Da sådan en festival er en dyr affære, 
vil gruppen ligeledes forsøge at finde 
mulige sponsorater. Dette er endnu 
ikke sikkert, om det overhovedet er 
en mulighed, men folk var enige om, 
at det ingen skade kan gøre at forsø-
ge sig. Det værste man kan få, er et 
nej. 

De tidligere år (på nær 2007 og 2008) 
har festivalen strakt sig over en hel 
dag, hvor de enkelte gange dystede 
mod hinanden i hhv. fodbold på ra-
diomarken og beachvolley på det lille 
volleynet ved ST. Denne tradition vil 
gruppen Nybrofestival anno 2009 
gerne have genindført. Derfor er der 
også valgt en til at se på muligheder 
for aktiviteter dagen igennem. Her er 
der kommet forslag om fodbold – evt. 
det såkaldte ”ko-fodbold”, hvor alle 
deltagere har en slags briller af rør 
eller papkrus med hul i bunden. Det 
vil gøre sværhedsgraden lige for alle. 

Der er også kommet forslag om for-
skellige boder – evt. kunne de for-
skellige klubber på Nybrogård have 
deres egen bod, hvor de kunne sælge 
holde en slags åbent hus og eventuelt 
have forskellige konkurrencer køren-
de. Dette er dog alt sammen stadig 
på tegnebordet og til diskussion. 

Gruppen har endnu ikke endeligt 
taget stilling til, hvorvidt der skal 
være spisning med. Dog virker det 
som om de fleste er for denne ide, 
såfremt det kan gøres på en billig og 
lækker måde, så folk gider betale for 
det. 

Alt i alt et meget informativt og pro-
duktionsfyldt møde. Nu kan de an-
svarlige for de enkelte opgaver gå i 
gang med at indsamle informationer, 
så de er klar til næste møde, som 
er 30. marts 2009 kl. 20.00 på CD-
køkkenet. Alle interesserede er sta-
dig meget velkomne til at dukke op 
og bakke op om at holde liv i den ene-
ste tilbageværende tradition for alle 
beboere på Nybrogård – Nybrofesti-
val! 

Har du spørgsmål eller er du interes-
seret i at hjælpe til, så skriv en mail 
til festival@nybro.dk.  

Cecilie, D-5 

Så er det andet festival-møde blevet 
afholdt – og med lidt flere deltagere 

end sidste gang. På dette møde blev 

der taget beslutninger om afholdel-

sesdatoen for selve festival-datoen, 

samt uddelt arbejdsopgaver til de 

forskellige frivillige. Her kan du læse 

lidt om, hvad der konkret blev beslut-

tet på mødet. 

Først og fremmest skulle der fast-
sættes en dato for selve NybroFesti-
valen. Da det var blevet foreslået at 
holde den i august i stedet for sep-
tember, hvor den ramler sammen 
med semesterstart på DTU og Kø-
benhavns Universitet, fandt gruppen 
frem til datoen den 29. august 
2009. Datoen er dog kun fastlagt, 
såfremt de frivillige kan få fremskaf-
fet et telt til denne dato – men mon 
ikke det skulle kunne lade sig gøre i 
så god tid? 

Det næste på programmet var udde-
legering af forskellige arbejdsopga-
ver forud for festivalen. Arrangører-
ne håber stadig på mange flere frivil-
lige, så festivalen kan blive et samlet 
projekt for hele kollegiet. Der er dog 
stadig en del opgaver, der skal udfø-
res her og nu, blandt andet leje af et 
telt, borde og stole. Der skal også 
skaffes underholdning, så deltagere 
til festivalen både har noget at grine 

… fortsat fra side 2 

Han tror dog på, at de fleste vil 
komme til træning regelmæssigt og 
at det derfor ikke vil være et stort 
problem at få samlet et 11-
mandshold til kampene. ”Det er fint 
at være mange spillere, for der ligger 

en rimelig tætpakket sæson foran os 

med kampe i hver weekend, og så er 

det godt at kunne skifte,” forklarer 
Rune. Han mener også, at det kan 
gavne niveauet, at der er mange 
spillere om pladserne på kamphol-
det: ”så opstår der nok lidt konkur-
rence om at være bedst og dermed 

mere sikker på en plads”. Rune på-
peger dog at kollegiefodbold i lige så 
høj grad er et socialt projekt, og at 
der derfor skal være plads til at alle 
får spilletid. Uanset niveau. 

Til første træning var det ikke kun 
drenge, der mødte op, men også fire 
piger trænede med. Og de skal selv-
følgelig også have spilletid på lige 
fod med alle andre, forklarer Rune: 
”I kollegiefodbold spiller man med 

blandede hold, både drenge og pi-

ger”. 

Nu er sæsonen i gang, og FC Nybro 
træner hver onsdag kl. 17.30 og lør-
dag kl. 11. Derudover er der fælles 
løbeture rundt om søerne. Rune sy-
nes, det er en god ide med de fælles 
løbeture: ”Fordi det er i starten af en 
sæson, er vi nok ikke i så god form, 

som vi kunne være, og derfor er det 

godt at man kan supplere træningen 

med lidt løb sammen”. Han fortæl-
ler, at for dårlig form var et af hol-
dets store problemer sidste sæson. 
”Vi kunne simpelthen ikke spille en 
hel kamp med samme høje niveau” 

fortæller han. ”Og det kostede altså 
point”.  

Og hvis holdene er lige så gode som 
de tidligere år, er der noget at leve 
op til for FC Nybro. Men Rune er 
fortrøstningsfuld: ”Selvfølgelig er 
niveauet varierende, men jeg synes 

der er rigtig mange gode eller potenti-

elt gode spillere på holdet, så jeg tror 

på, at vi godt kan få nogle gode kam-

pe mod de andre kollegiehold”. Det, 
der skal til, er en masse skudtræ-
ning og andre boldtekniske øvelser.  
Men det er ikke kun det spillemæssi-
ge, man får ud af at være med på FC 
Nybro. Også det sociale er vigtigt. 
”Man lærer flere fra kollegiet at ken-
de, og det styrker fællesskabet både 

på og uden for banen” siger Rune. 

Og så er det bare om at få trænet 
inden 19. april, hvor første kamp 
spilles mod OMK kl. 16 på udebane! 

Cecilie, D-5 

Andet møde om Nybrofestival  
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Der blev kæmpet om bolden, da de 24 

fremmødte spillede træningskamp. 



Bestyrelsen 
Søren, B-50 
Mikkel, J-21 
Esben, C-15 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand    Mathias, T-55  

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

CD-ulige    Pernille, D-55  
      Mark, C-27 (sup.)     
CD-lige      Casper, D-64 
      Cecilie, C-34 (sup.)  

EF-ulige    Casper, E-15 
     

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

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

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

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige 
     

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

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

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

PR-lige       Kristine, P-20 
     

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

ST-lige        Anders, S-24 
       Marie, S-32 (sup.)  

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 Majbritt, s05-

1@nybro.dk, i hænde senest 10 
dage før mødet. 

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

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 

 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

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

 

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

 

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

 

Antennegruppen 
Lars Kaj 

 

 

 

Klubber 

Kanolauget  Musikrum 
Søren, B-50   

Fodboldklub  Motionsrum 
Ulrik, L-18   

Hundeklub  Cykelklub 
Line og Janus, M-1 

Bryggerklub  Havegruppen 
Michael, D-63  Alice, G-7 

Service 

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

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

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

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

KælderCaféen 

Bestyrelsen 

Formand  Medlem 
Bo, S-30  Jonas, P-17 
Næstformand  Medlem 
Michael, D-51  Christian, B-54 
Kasserer  Udlejning og job 
Mikkel, J-21   spørg på mail 
Bestyrer   
Kenneth, H-6  Tlf: 4004 
Suppleant  Mobil: 26 37 60 04 
Mette, D-4  Mail: cafe@nybro.dk 

Åbningstider 
Onsdag 21-01  happy hour 21-22 

Fredag 21-03 (05) happy hour 21-22 

Lørdag 23-03 (05) 

Mulighed for privatfester lørdag 18-23 

Den personlige side 
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De lokale 

Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 
Kontortid  

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

Vaskeriet Åbent 8-7 

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

Maj-aug: åbent til 22 alle dage 



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

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

dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed 

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

med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/

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

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

vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutnin-

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

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

 Cecilie D-05 (redaktør) 

nique when using a manual tooth-
brush. Whatever the reason, most 
studies show that electric tooth-
brushes are more effective at re-
moving plaque. 

Step 2: 
If going with a manual toothbrush, 
what type should you choose? The-
re's everything from flexible head 
to fresh breath designs, but by far 
the most important factor in get-
ting clean teeth is brushing with 
the best technique and for a long 
enough time. Choose the type of 
toothbrush that makes brushing 
your teeth the easiest for you. 

Step 3: 
The most important things to get 
when buying a manual toothbrush 
are soft bristles and a small head. 
The soft bristles prevent your 
gums from being damaged, while 
the small head is best so you can 
easily reach and brush all parts of 
your teeth. 

Her kommer en guide til at vælge 

den rigtige tandbørste - på engelsk 

godt nok, men nyttig alligevel. En-

joy! 

Your old toothbrush is worn out, 
and it's time to get a new one. Or 
maybe you want to try a different 
one. Whatever the reason, learn 
exactly how to choose the right 
toothbrush for you. 

Step 1: 
Electric vs. Manual: The more ex-
pensive electric toothbrushes are 
probably more effective than ma-
nual toothbrushes at removing 
plaque. These include the Braun 
Oral-B ProfessionalCare 7000 seri-
es and higher, which uses both 
pulsation and oscillation, or in-and
-out and side-to-side movement. 
Less expensive electric tooth-
brushes may also be more effective 
than manual toothbrushes, but 
mainly because people don't brush 
long enough or with the best tech-

Tips and warnings: 

!! Replace your manual toothbrush 
or electric toothbrush head every 
three months to keep it effective at 
cleaning your teeth. 

!! It's best to replace your manual 
toothbrush or electric toothbrush 
head after you're sick to avoid get-
ting an infection again. If you'd 
rather not buy a new toothbrush or 
toothbrush head, you can kill most 
of the germs by soaking your 
toothbrush in alcohol and then 
boiling it in water. 

Fra www.ehow.com 

How to Choose a Toothbrush for Yourself 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvem har tegnet sofaen ’EJ 
315’? 

 
Under hvilken del af søvnen 
drømmer man mest? 

Hvem fik i 1987 sit gennem-
brud med ’Never Gonna Give 
You Up’? 

Hvad er den kemiske beteg-
nelse for sølv? 

Hvilken hollandsk fodbold-
klub vandt Europa cup’en for 
mesterhold 1971, 1972, 1973 
og Champions League 1995? 

Der findes så mange forskellige slags 

tandbørster. Denne guide kan  - for-

håbentlig - give dig et bedre overblik. 


