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   NybroTidende 

SÅ ER FORÅRET FOR ALVOR PÅ VEJ! - Efter en meget 
lang og meget kold vinter er foråret nu endelig ved at 
komme. Sneen er stort set væk overalt, og hist og her duk-
ker vintergækker, erantis og påskeliljer  op i små klynger—et 
sikkert tegn på forårets komme. Nu er det bare om at vente på sommeren og håbe, at 
den bliver ligeså varm som vores vinter har været kold. 

Marts/april 2010 

KØKKENHYGIEJNEKONTROL - Så er 
den allersidste kontrol overstået. 
Læs mere om, hvordan de sidste 
fælleskøkkener klarede sig, og hold 
øje med din favorit i næste num-
mer, hvor vi kårer: ”Nybrogård Kol-
legiets lækreste køkken!”   Side 6-7 

40 ÅR MED NYBROGÅRD KOLLEGI-

ET - I år er det 40 år siden, kollegiet 
blev bygget. Helt præcis var det d. 
12. juni 1970. Og det skal selvfølge-
lig fejres i NybroTidende. Læs om 
Kenneth og Bent, der boede på kol-
legiet i 1970-80’erne.          Side 8-9  

KLARGØRING AF FILMKLUBBEN - 
Nu er filmklubben næsten klar til 
åbning, og en flok frivillige kollegia-
nere brugte en hel lørdag på at sæt-
te inventar op og gøre rent i rummet 
under AB. Læs mere om dagen og se 
billederne derfra.                  Side 10 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

Ny formand for cykel-
værkstedet søges 

Det er forår, og det betyder 
klargøring af cykler for man-

ges vedkommende.  

Vidste du, at Nybrogård 
faktisk har et cykelværk-
sted, hvor du kan ordne din 
cykel i læ af regnen og med 
adgang til godt værktøj? 

Lige nu søger cykelværk-
stedet ny formand. 

Er du cykelentusiast, eller 
vil du bare godt have et sted 
at ordne cyklen billigere end 

forhandleren kan? 

Så besøg Beboerrådet d. 
6/4 og meld dig som for-

mand! 

 

Næste 
Beboerrådsmøde: 

Tirsdag d. 6. april 2010 
Kl. 19 i GH-Kælderen 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Kom til foredrag  
om sund ernæring 

Torsdag d. 8. april  
kl. 20.00 
På NO-lige 



I dag (d. 22. marts, red.), da jeg var 
på vej ind mod København med E-
toget, faldt jeg pludselig over en let-
tere interessant artikel i gratisavi-
sen Urban. Her havde en fremtids-
forsker udtalt sig om, hvilke jobs 
han mente, ville være fremtidssikre-
de, og hvilke, der ikke ville det. 

Essensen i artiklen gik ud på at fin-
de frem til de jobs, der i fremtiden 
vil kunne varetages af robotter – og 
derfor vil være uddøende – og hvilke 
der på trods af alverdens teknologi 
stadig skulle varetages af menne-
sker. Her var budskabet klokke-
klart: er du ved at uddanne dig til 
pilot, kirurg eller sågar skralde-
mand, så bør du overveje at sadle 
om. Det er nemlig de rutineprægede 

og fysisk hårde jobs, 
der i fremtiden vil 
blive overtaget af 
robotter. Vil du om-
vendt satse på også 
at have et job i frem-
tiden, bør du i stedet 
uddanne dig inden 
for områder som sosu
-hjælper, lærer eller pædagog – hvis 
man altså skal tro fremtidsforske-
ren. 

Heldigvis er det endnu ikke en reali-
tet med robotter, der overtager vo-
res arbejde. I hvert fald ikke helt. 
Men se jer godt for, når I vælger, 
hvilken overbygning I skal tage – 
det kunne gå hen og få betydning!  

Cecilie, D-5 

vil de også søge forskellige fonde, så 
det samlede beløb bliver langt min-
dre. 

På mødet var skepsissen stor hos de 
fremmødte. Nogle mente, at en mul-
tibane vil være en alt for dyr og lar-
mende investering for kollegiet som 
helhed, mens andre havde mere per-
sonlige præferencer med hensyn til 
beliggenheden i forhold til deres 
lejemål. Generelt var folk nervøse 
for, om beboerne omkring en eventu-
el multibane ville blive generet for 
meget - især i eksamensperioderne. 

Der var også mødt et par fortalere 
op. Her var argumenterne bl.a. at 
det ikke er så mange penge, NYK 
skal betale, fordi man vil søge fonde, 
og at det vil være en god, social inve-
stering for et kollegium med et fæl-
les samlingspunkt. 

Mødet sluttede med en afstemning 
om, hvorvidt multibaneprojektet 

Skal multibanen ligge i AB-gården 

eller EF-gården? Og skal vi overho-

vedet have en multibane? Det var 

nogle af de spørgsmål, som blev dis-

kuteret på Beboermødet d. 25. marts. 

Ved mødets start var antallet af 
fremmødte bare 12 ud af kollegiets 
over 600 beboere. På dagsordenen 
var kun ét punkt - en fremtidig mul-
tibane på Nybrogård. 

Forslaget var fremsat af fire kollegi-
anere, der alle var mødt op til at 
svare på spørgsmål. I oplægget var 
der lagt op til en placering af multi-
banen i en af de to første gårde. Af 
økonomiske årsager var arealerne 
ud mod søen ikke medtaget som en 
mulighed. Prisen for en multibane 
er tæt på 600.000 kr., men de fire 
multibaneplanlæggere havde på 
forhånd gjort klart, at det ikke er 
det beløb, kollegianerne skal betale. 
Ud over et tilskud fra bestyrelsen 

skulle fortsætte. Her stemte 10 ud 
af 12 for. Med hensyn til placerin-
gen stemte 6 for EF-gården, mens 4 
stemte for AB-gården. Et alternativ 
kunne være græsplænen ved PR.  

Med mandat til at arbejde videre 
med planerne skal gruppen nu 
fremlægge det for Beboerrådet, og 
der skal stemmes om, hvor mange 
penge, NYK maksimalt vil bruge. 

Cecilie, D-5 

Er din uddannelse fremtidssikret? 

Multibanen - hvad mener kollegianerne? 
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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. 

Her kan du få inspiration til, hvad du kan lave i fremtiden: 

• Ældrevelfærdsmanagere, der skal servicere folk over 60. 

• Lemmemagere, der udvikler levende, fungerende kropsdele i laboratoriet. 

• Rumarkitekter, der designer boliger og arbejdspladser til rumturister. 

• Computerskraldemænd, der kan hjælpe os med alt for store mængder data, 
uden at vi risikerer identitetstyverier. 

• Klimapoliti, der kan sikre at ingen fifler med klimaet. 

Fremtidsjobs 



Kl. 19 i GH-Kælderen. 

Til stede: Rasmus A28, Daniel A32, 
Jonas B46, Søren B50, Cecilie D5, 
Emil D5, Pernille D55, Jonas D59, 
Maria E21, Mikkel J21, Camilla 
N31, Daniel N40, Mathias O5, Claes 
O52, Atle O56, Jonas P27, Lars Kaj  

Afbud: Scott J31, Casper P18, Mor-
ten S21  

Ad 1) Mikkel valgt til ordstyrer  

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt for sidste 
beboerrådsmøde.  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Der pt. står 191.690,29 kr. på NYK’s 
konto og 165.169,64 kr. på Netværk-
gruppens konto. Siden sidst har 
Filmklubben fået betaling for den 
ekstrabevilling, de fik på sidste mø-
de. Kassereren havde meldt afbud 
til mødet, men det blev fortalt, at 
han arbejder på at få den manglen-
de løn udbetalt som 2009 løn, så det 
ikke burde skabe problemer for ind-
tægter i 2010. Der er også nogle pro-
blemer med ATP, men det bliver der 
også arbejdet på at få løst.  

Ad 6) Gangene på kollegiet skal 
males i de næste par måneder. Der 
kommer mere orientering fra Lars 
Kaj, men malerier, der skal behol-
des på væggene, skal markeres med 
en seddel, ellers bliver de malet 
over.  

Ad 7) Der er intet nyt fra bestyrel-
sen.  

Ad 8A) Seneste nyt om betalinger 
for KælderCaféen  

Der er blevet indtastet diverse beløb 
til SKAT. I forbindelse med moms-
opkrævning for 4. kvartal er der 
blevet betalt 22.000 kr. Der er reg-
ninger, som i alt udgør et beløb på 
64.696 kr. Derudover er der betalt 
19.899 kr. tilbage til tidligere bar-
tendere, som havde penge til gode 
og Premium Beer har fået 15.999 + 
1.500 i rykkergebyr, og så er der 
også betalt 28.000 kr. i rykkergebyr 
til SKAT. På den positive front er 
der kommet 1798 kr. tilbage fra 
METRO. Umiddelbart burde der 
ikke komme flere store beløb, der 

skal betales fremover.  

Alt i alt betyder det, at for at det er 
muligt at betale de resterende reg-
ninger, skal der bruges 25.000 kr. 
ud over de 75.000 kr. det på et tidli-
gere møde er besluttet at bruge på 
at betale KælderCaféens gæld. Der 
blev stemt om der skulle bruges 
25.000 kr.  

For: 8  
Imod: 1  
Blank: 0  

Det blev derfor besluttet at bruge 
25.000 kr. på at betale de resterende 
regninger. Nybrogård Kollegiet, 
Lyngby 2  

Ad 8B) Fremlæggelse af idéer til 
opstart af en ny KælderCafé  

Daniel, Rasmus, Mikkel og Claes 
mødte op til mødet med et udkast til 
nye vedtægter samt en forretnings-
plan for en ny KælderCafé på kolle-
giet.  

Vedtægterne er baseret på vedtæg-
terne fra den gamle KælderCafé, og 
idéen er at have en ugentlig åb-
ningsdag, hvor det er meningen at 
kollegianerne mødes for at hygge og 
ikke bare for at høre høj musik. Det 
skal være et sted, hvor kollegianer-
ne har lyst til at komme ned og få en 
øl eller to og møde folk fra de andre 
gange i stedet for at det bliver hygge 
på de enkelte køkkener med folk, 
man kender.  

Der er flere af de tidligere bartende-
re, der har vist interesse for at kom-
me tilbage og arbejde. Planen er at 
aflønne bartendere med et mini-
mumbeløb, så der ikke er noget med 
gratis drikkevarer eller andre for-
mer for rabatordninger. Hvis der så 
er overskud efter et kvartal, kan det 
overvejes at give bartenderne en 
bonus. Konceptet med hensyn til 
indkøb er at holde sig til METRO og 
Carlsberg, så det bliver nemmere at 
holde styr på udgifterne. Der er ikke 
umiddelbart nogen, der har lyst til 
at stå for regnskabsdelen i den nye 
KælderCafé, og derfor overvejes det 
at ansætte en udefrakommende, så 
der også i højere grad bliver holdt 
øje med at regnskabet ikke skrider. 
Der arbejdes med ideen om at ud-
skifte drinks løbende i stedet for at 

have et stort drinkskort og dermed 
et stort lager.  

Der er planer om at udsende et 
spørgeskema, så kollegianerne kan 
være med til at sætte deres præg på, 
hvilken slags KælderCafé de ønsker 
sig i fremtiden.  

Beboerrådet er umiddelbart positive 
over initiativet, dog skal vedtægter-
ne forbi KABs jurister, så det er helt 
sikkert, man ikke ender i samme 
situation som nu, hvor der skal bru-
ges en masse penge på at redde ud-
styr og andre værdigenstande fra 
den gamle KælderCafé. Det opfor-
dres også til at inddrage kollegia-
nerne mere mht. hvad der skal fore-
gå i KælderCaféen. For eksempel 
kunne der på skift være 2 fra en 
gang der kunne være gæstebarten-
dere 1 gang om måneden, og det 
ville måske skabe flere folk i baren.  

Så alt i alt et rigtig godt stykke ar-
bejde som bare skal færdiggøres 
helt, inden en ny KælderCafé kan 
lancere en åbningsdato.  

Ad 8C) Sidste nyt om multibanen  

Der har været en sælger ude og se 
på mulighederne for at placere en 
multibane på kollegiet. Det er umid-
delbart billigst at placere multiba-
nen i AB-gården eller GH-gården. 
Det kan også lade sig gøre ude foran 
NO, men det er bare sværere at få 
adgang, og det vil derfor blive en 
dyrere løsning. Umiddelbart er ide-
en, at multibanen vil blive 24x11m 
og gårdene er ca. 30x31m. For en 
standardbane med bander og opsæt-
ning lyder prisen på ca. 189.000 kr. 
ekskl. moms. Derudover skal der 
også lægges et underlag. Der er for-
skellige muligheder i forskellige 
prisklasser. Pr. m2 koster det 150-
200 kr. for stabilgrus (kalk), 750 kr. 
for sportsfliser, 1500 kr. for gummi 
og 1250 kr. for kunstgræs. For en 
bane med stabilgrus vil prisen der-
for ligge omkring 300.000 kr. og 
med sportsfliser omkring 500.000 
kr. Siden mødet er der kommet et 
par prisforslag fra sælgeren, og af-
hængig af udformningen ligger pri-
sen mellem 280.000-410.000 kr. 
ekskl. moms.  

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde onsdag d. 3. marts 2010 
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En god, sund morgenmad styrker din 
koncentration, giver dig mere energi, 
regulerer din appetit, nedsætter din 
trang til søde sager dagen igennem 
og meget mere. 

Hvordan gør man så? 

En sund morgenmad skal indeholde 
de rette næringsstoffer, så kroppen 

har noget at komme i gang 
på. Men hvad er det? Og 
hvordan får man det? 

Det er min bedste 
overbevisning, at 
det er her, kæden 
springer af for de 
fleste. Derfor er det 

mig en glæde at kunne 
præsentere denne event. 

For nylig er jeg selv begyndt at gå 
mere op i min ernæringstilstand, og i 
den forbindelse er jeg kommet i kon-
takt med en ernæringsvejleder, der i 
øvrigt er uddannet idrætsofficer i 
Flyvevåbnet. Han har sagt ja til at 
komme ud på vores kollegium og 
holde et foredrag om sund ernæring, 
hvad enten man fører en meget aktiv 
livsstil eller er almindelig halvdoven 
studerende. Der vil som en del af 
foredraget være mulighed for at få 
gennemgået sine kostvaner, få målt 
sin fedtprocent, og få smagsprøver. 

Jaja, men hvad koster det? 

Som sagt har jeg selv boet herude i 

2½ år, så jeg ved, hvad du tænker. 
Svaret er, at det ikke koster en kro-
ne. Alt du skal af med, er ca. 1½ 
time af dit liv. Med mulighed for 
rent faktisk at gå derfra med viden 
og inspiration, der kan give dig en 
lille smule mere overskud i hverdag 
– og din krop en hel masse overskud 
på langt sigt. 

Så riv din nabo op fra sofaen, tag 
ham/hende under armen og mød op 
på NO-lige køkkenet d. 8 april. kl. 
20.00 

Hvis filmklubben er klar til den tid 
vil vi prøve at flytte arrangementet 
derhen. Ellers er det også muligt, at 
vi bruger Kældercaféen, men det vil 
der komme opslag om, når tiden 
nærmer sig. 

Vel mødt til denne enestående mu-
lighed. 

Jesper, N-16. 

Kære medkollegianere 

Er du også træt af at være ukon-
centreret til forelæsningerne? Træt 
af at falde i søvn midt på eftermid-
dagen? Og har du egentlig tænkt 
over hvad du selv kan gøre ved det? 

Det er med blandet fornøjelse at jeg 
nu gennem 2½ år på kollegiet 
har været vidne til, hvor-
dan mange kollegiane-
re misbruger deres 
krop gennem alt for 
dårlig kost og ernæ-
ring. 

Hvor går det galt? 

Oftest er svaret at det 
allerede går galt fra mor-
genstunden. Ingenting, eller i 
bedste tilfælde en kop kaffe, er, 
hvad mange starter deres dag på. 
Og så måske lige et rundstykke 
eller en snegl når man kommer i 
skole eller på arbejde. Hvorfor spi-
ser vi egentlig ikke morgenmad, 
når vi nu er blevet tudet ørerne 
fulde om, hvor vigtigt det er? Tja.. 
Undskyldningerne er mange og 
kreative. Sund morgenmad er for 
besværlig. Det tager for lang tid. 
Nogle er ikke sultne, mens andre 
hellere vil spare kalorierne til sene-
re. Og så er der mange, der ikke 
kan forstå, at corn flakes ikke er 
sundt. Men det er altså ikke, hvad 
kroppen har brug for om morgenen. 

Fortsat fra forrige side... 

Betaling af multibanen vil som re-
gel være rentefrit over 2 år, og 
umiddelbart har bestyrelsen meldt 
ud, at de gerne vil give mellem 
100.000 og 150.000 kr. til projektet. 
En mulighed for at betale af over 
mere end 2 år kunne være at låne 
penge fra bestyrelsen og så afbetale 
over længere tid. Fundraising er 
også en mulighed, som skal under-
søges, da der er mange fonde der 
giver penge til sådanne projekter. 
Nybrogård Kollegiet, Lyngby 3  

Et alternativ til at lave en multiba-
ne kunne være at købe enkeltdele 
som kan sættes op i de forskellige 
gårde men der er stor mulighed for 
at der er ting der forsvinder eller 
der ikke bliver ryddet ordentligt op 

når tingene har været brugt.  

For at få kollegianerne til at få så 
megen indflydelse som muligt på 
udformningen af en eventuel multi-
bane, er det blevet besluttet at tage 
punktet op på Beboermødet torsdag 
den 25. marts, så der er mulighed for 
at diskutere de forskellige synspunk-
ter og løsningsmuligheder i stedet for 
at sende et spørgeskema rundt. 
Holdningen over for en multibane 
kan også variere afhængig af, hvor 
man bor på kollegiet i forhold til 
dens placering.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-
ter  

Daniel N40 er ny suppleant for NO-
lige.  

Jonas B46 er ny repræsentant for AB

-lige.  

Ad 10) Evt.  

Fodboldklubben søger om et rådig-
hedsbeløb til indkøb af nye bolde 
samt diverse andre udgifter. Det 
blev besluttet at give et rådigheds-
beløb på baggrund af, at der så 
kommer et budget til næste møde.  

Ad 11) Der afholdes Beboermøde 
torsdag den 25. marts kl. 19 i GH-
kælderen. Næste Beboerrådsmø-
de er tirsdag den 6. april 2010 i 
GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 
Pe rn i l l e  D55 ,  p e rn i l l e ba -
cher@hotmail.com, i hænde senest 
10 dage før. 

Tak for god ro og orden!  

Foredrag om sund ernæring på Nybrogård 
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Kom til foredrag  
om sund ernæring 

Torsdag d. 8. april  
kl. 20.00 
På NO-lige 

Er de gamle kostråd stadig gældende? 

Test din sundhed ved hjælp af spørgs-

målene på næste side og få svar. 



 

orden for det næste.  

8) Indkomne punkter:  

A) Status på lønudbetaling til 
NYK’s ansatte. Der skal gives et 
overblik over, hvor mange penge 
der mangler at blive udbetalt samt 
hvornår første udbetaling kan fin-
de sted.  

B) Det skal besluttes, hvor mange 
penge NYK vil bruge på at lave en 
multibane, der i alt koster omkring 
530.000 kr. De resterende penge 
skal findes via fundraising samt et 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer  

2) Antal stemmeberettigede  

3) Godkendelse af referat fra sid-
ste beboerrådsmøde  

4) Godkendelse af dagsorden  

5) Økonomi  

6) Øvrige meddelelser  

7) Evt. gennemgang af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde eller dags-

bidrag fra driftkontoen.  

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

10) Evt.  

11) Ny mødedato samt mødedato 
for Beboermøde  

Evt. afbud skal ske til Pernille, D
-55, senest mandag den 5. april.  

Vel mødt!  

TILLYKKE MED 
FORLOVELSEN 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 6. april 2010 
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TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN! 
Vi vil gerne takke alle, der mødte op 
og sang for os torsdag morgen d. 

25/4 meget tidligt  
Også tak for det fine morgenbord. 

Carsten og Birgitte, D-41 

Torsdag d. 25. marts var en helt 
speciel morgen på CD-ulige. Klok-
ken halv syv samledes ca. 25 men-
nesker og en trompetist foran D-41 
for at ønske Carsten og Birgitte 
tillykke med forlovelsen. Døren var 
fint pyntet med hjemmelavet æres-
port, og der blev sunget ”I østen 
stiger solen op” efterfulgt af ”Det er 
så yndigt at følges ad”. Bagefter var 
der veldækket morgenbord med 
gammel dansk for alle. 
Et stort tillykke herfra! 



Denne måneds køkkenhygiejne-

kontrol er også den sidste af en hel 

række kontroller gennem de sidste 

måneder. De gange, der skal besø-

ges, er henholdsvis EF-ulige, GH-

lige og NO-ulige. Læs her om, hvor-

dan det gik dem under den alt an-

det end barmhjertige hygiejnekon-

trol. 

EF-ulige – et godt resultat 

Første stop på dagens inspektion 
var EF-ulige. På køkkenbordet lå 
der kun en enkelt beskidt ske, el-
lers var der rent og pænt.  

Køleskabene havde dog ikke sam-
me standard som selve køkkenet, 
og her var der beskidt i bunden af 

de fleste 
af køle-
skabene. 
Også en 
e n k e l t 
g r y d e 
med mad-
rester var 
at finde i 
et af køle-
skabene, 
men el-
lers så alt 
fint ud. 

 

På det venstre køkken var der lige-
ledes kun en enkelt genstand, der 
manglede at blive vasket op.  

Også her blev der fundet madre-
ster i køleskabene, der ellers så 

nogenlunde 
ud. Kun et af 
køleskabene 
var beskidt i 
bunden. 

Alt i alt en nogenlunde 
gennemgang, der må give 
en glad smiley.  

GH-lige – mug i køleskabet 

Næste stop på den sidste inspekti-
on var fælleskøkkenerne på GH-
lige. For at 
undgå et 
brud på tradi-
tionen startes 
igen på det 
højre køkken. 
Her var mad i 
ovnen, men ingen kollegianere. 
Der var en del opvask på køkken-
bordet med indtørrede madrester i 
nogle af tallerkenerne. En enkelt 
beskidt pande stod ovenpå mikro-
bølgeovnen – med et af de ’rene’ 
viskestykker hængende ned i. Og-
så køleskabene var ret beskidte – 
især i bunden – og i det ene køle-

skab stod en gryde med madrester 
i. Lavpunktet på inspektionsrun-
den var dog det tredje køleskab, 
der lugtede helt ubeskriveligt af 
mug, da man åbnede det. Her var 
stort set ingen mad i, foruden en 
mælk, en ymer, en ost, en smør-
pakke og et par andre ting. Ned ad 

køleskabsdøren løb en ukendelig 
væske og overalt i køleskabet var 
der mugpletter. Dette køleskab var 
tydeligvis ikke gjort rent i meget 
lang tid. Et meget stort minus i 
hygiejnebogen. 

Venstre køkken så en del bedre ud. 
Her var en smule opvask ved va-
sken, men der var ingen madre-
ster. Køleskabene 
var nogenlunde rene 
i bunden, og det var 
stort set kun mikro-
bølgeovnen, der ikke 
havde været gjort 
rent længe. 

Fordi de to køkkener var så for-
skellige i standard, må resultatet 
lande på et sted midtimellem. Kø-
leskabet med mug trækker dog 
gevaldigt ned i regnskabet, da det i 
sig selv burde resultere i en dum-
pekarakter og en lukning af køkke-

net. GH-lige tildeles der-
for en stram mine smiley, 
som bestemt ikke er til-
fredsstillende. 

Fortsættes på næste side... 

Køkkenhygiejnekontrol i marts: EF, GH og NO 
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I kontrollen af de enkelte køkkener, benytter vi os af Fødevarestyrelsens 

smiley-ordning. På den måde kan alle beboere se, om deres køkken over-

holder de gældende krav for fødevarehygiejne. 



 

… Fortsat fra forrige side 

NO-ulige – rimelig mange dåser 

Fælleskøkkenerne på NO-ulige var 
sidste stop. Her var det generelt et 
positivt syn. Det 
højre køkken hav-
de ingen gammel 
opvask stående 
fremme, og der var 
pænt og rent i kø-
leskabene. Også viskestykkerne var 
forholdsvis nye, og der var tørret af 
på køkkenbordene. Alt i alt et godt 
eksempel på, hvordan et kollegiekøk-
ken gerne må se ud. 

Det venstre køkken var stort set lige 
så positivt. Her var også rent på køk-
kenbordene uden gammel opvask 
eller mad stående fremme. I køleska-
be blev fundet en enkelt gryde med 
madrester, men ellers så de alle rene 
ud – også i bunden. Et problem var 
dog den ene fryser, der ikke kunne 
lukke ordentligt, hvilket havde resul-
teret i en stigning i graderne, så der 
nu var 13 minusgrader i fryseren – 
der gerne skulle være på -18 grader. 

Ikke et katastrofalt problem på da-
værende tidspunkt, men dog værd at 
holde øje med. Et andet lille problem 
på det venstre køkken var den store 
mængde tomme dåser, der lå i sække 
i hjørnet af køkkenet. Naturligvis er 
det dejligt at se, at metalsorterings-
systemet bliver brugt. Alligevel er 
det ikke så hygiejnisk med de mange 
tomme dåser, da det tiltrækker fluer 
og andet kravl. 

Alt i alt var besøget på NO-ulige dog 
en positiv oplevelse. Derfor 
får også de en helt glad smi-
ley for dagens hygiejneni-
veau.  

Cecilie, D-5 

 

I de kommende år vil der ske en 

gennemgående renovering af alle 

fælleskøkkenerne på kollegiet. 

Samtlige fælleskøkkener vil få nye 
elementer installeret, og der vil 
komme nyt inventar flere steder. 
Det vil fx komme nye skabe over 
vaskene, og borde og komfurer vil 
blive hævet. Skufferne under va-
sken vil også blive skiftet ud, og 
her vil der i stedet for de nuværen-
de fem kun blive fire skuffer.  

De grå madskabe, der hænger på 
væggen i køkkenet, vil blive skiftet 
ud med nogle større, muligvis i 
målene 80x50x40 cm. I de nye ska-
be vil låsen være fast, så det ikke 
er muligt at skifte skab som nu. 
Renoveringen vil begynde snart. 

Cecilie, D-5 

I øjeblikket er der ved at blive malet 

på gangene rundt omkring. I skri-

vende stund er JK-ulige og GH-lige 

blevet malet, og de andre gange vil 

snart følge efter.  

Alt vil som udgangspunkt blive ma-
let hvidt, og det er derfor vigtigt, at 
man markerer, hvis der er en teg-
ning på væggen, man ikke ønsker, 
skal males over. 

Cecilie, D-5 

 

Nye fælleskøkkener 
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Maling af gangarealer 



Jeg møder Ken-
neth til en kop kaffe 
en onsdag eftermid-
dag. Han er tilbage 
på Nybrogård Kolle-
giet efter mange år, 
og selvom han har 

været på besøg herude et par gange 
siden tiden som kollegianer i årene 
1988-1991, så er det alligevel med 
nostalgi i sindet, at han ser sig om-
kring. 

”Jeg flyttede herud som 18-årig, 

mens jeg var i lærer som maler”, 
fortæller Kenneth. ”Jeg var en af de 
få håndværkere på Nybrogård Kol-

legiet, og i starten brugte jeg ikke 

fælleskøkkenet så meget.” Der var et 
klart skel mellem håndværkere og 
studerende på kollegiet, og det var 
først, da Kenneth fik en kæreste, at 
han begyndte at blive mere delta-
gende i kollegielivet. 

Social kollegietid 

Kenneth boede på T-42 i godt to år, 
og han husker det som en meget 
social gang: ”Vi lavede mange sjove 

ting med hinanden, både os fra ST-

lige og ST-ulige, men også med de 

andre gange. Vi var altid samlet, 

når der var fodboldkamp, eller be-

søgte hinandens fester i weekenden” 
siger han. Også lejlighederne var 
med: ”Vi holdt madklub for alle, der 

havde lyst, så der var både folk fra 

ST-lige, ST-ulige og fra lejligheder-

ne. Jeg tror, vi var en 15-20 stykker 

i alt hver gang”. Dengang havde 
lejlighederne ikke egne ovne, og de 
var derfor også tilknyttet fælles-
køkkenerne. 

Jeg fortæller Kenneth om min igang-
værende hygiejnekontrol af fælles-
køkkenerne og spørger ham, om han 
tror, det står bedre eller værre til 
end dengang. Han smiler og konsta-
terer, at de nok ikke så meget bedre 
ud dengang. Også tyveri var et pro-
blem på datidens fælleskøkkener: 
”Jeg havde ikke særlig mange penge 

dengang, og de 1.000 kr. skulle jo gå 

til husleje, så derfor fik jeg i starten 

madpakke med fra min mor, når jeg 

havde spist hos dem om aftenen. Men 

flere gange oplevede jeg, at min mad-

pakke var væk næste morgen, når jeg 

havde lagt den i køleskabet på fælles-

køkkenet. Derfor anskaffede jeg mig 

hurtigt mit eget lille køleskab – for 

12 øl – til at have stående på værel-

set. Så blev maden da ikke stjålet.” 

Dengang Kenneth boede på Nybro-
gård Kollegiet, havde hver gang en 
såkaldt ’gangformand’, der tog sig af 
den overordnede styring. ”Det var 

ham, man kunne gå til, hvis man 

havde problemer”, forklarer Ken-
neth. Til gengæld kender Kenneth 
intet til køkkenkassesystemet, som 
er så udbredt på kollegiet i dag: ”Vi 
havde alle sammen vores eget opva-

skemiddel, og hvad man ellers skulle 

bruge. Nogle gange var der folk, der 

købte til fællesbrug, og så brugte 

man det. Men ellers var det for egen 

regning.” 

Lige fordeling af køn 

Jeg spørger Kenneth, hvad det ty-
pisk var for mennesker, der boede på 
kollegiet dengang i senfirserne. Han 
svarer, at der var en nogenlunde lige 
fordeling af piger og drenge, men at 
han ikke rigtig ved, hvad de andre 
læste.  

Fortsættes på næste side... 

40 år med Nybrogård Kollegiet 
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I år er det 40 år siden, de gule toplansbygninger, som udgør Nybrogård 
Kollegiet, blev bygget. Bygningerne er de samme som dengang, mens kol-
legianerne er blevet skiftet en hel del ud gennem årene. Rigtig mange for-
skellige 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 fo-
kus på tidligere kollegianere 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!  

Kenneth Bendixen Bodin: 

Billeder fra ”gamle” dage.  



Fortsat fra forrige side... 

Igen henviser han til det skel, der 
var mellem håndværkere og stude-
rende dengang: ”Vi var kun to 

håndværkerlærlinge i min blok, og 

det kunne man godt mærke nogle 

gange. Fx var der mange, der brok-

kede sig, hvis man spillede lidt for 

højt på stereoanlægget om aftenen, 

fordi de jo skulle læse, mens vi an-

dre bare havde fri.” Til gengæld 
fortæller Kenneth, at de studerende 
også kunne larme i læseferierne, 
når man som håndværker stadig 
skulle op på arbejde hver morgen – 
så alt i alt gik det nok lige op, me-
ner han. 

Der var ikke så mange udlændinge 
på kollegiet: ”På vores gang havde 
vi kun Charlie, og så var der en, jeg 

ikke kan huske navnet på, nedenun-

der. Eller måske boede han også på 

min gang. Det kan jeg ikke rigtig 

huske”, fortæller Kenneth. Der vir-
ker mest af alt som om man ikke 
rigtig skelnede mellem lige og ulige 
– i hvert fald ikke på samme måde 
som i dag. Og det giver Kenneth 
mig ret i. Der var dog også de na-
turlige ’krige’, som altid er mellem 
oppe og nede: ”Vi havde konstant 
konkurrencer om, hvem der kunne 

være længst oppe til en fest, eller 

hvem der kunne drikke mest uden 

at gå i gulvet. Men udover det var 

det fredeligt”, fortæller Kenneth. 

Kælderbaren eller Sorgenfri 
Bodega førstevalg 

Når den stod på fest og farver i 
weekenden, tog Kenneth og hans 
venner ofte i Kælderbaren – som 
KælderCaféen hed dengang – eller 
også tog de på Sorgenfri Bodega: 
”Sorgenfri Bodega var det store hit, 
da jeg boede på kollegiet” fortæller 
Kenneth. ”Det var her alle de unge 

var”. 

Et andet in-sted var det tidligere 
’Lord Nelson’, hvor der i dag ligger 
en græsk restaurant lidt nord for 
DTU. ”Vi tog sjældent i byen i Køben-
havn” fortæller Kenneth. ”Der var jo 

masser af fester her”. 

Kælderbaren var meget populær, da 
Kenneth boede på kollegiet: ”Der var 

altid propfyldt hver fredag og lørdag. 

Og så var det billigt,” fortæller han. 
”Den drink, jeg husker bedst, var 

’sygeplejersken’, der indeholdt 5 cl 

hvidvin, ½ cl bananlikør, 3 cl vodka 

plus en valgfri sodavand. Hvis man 

var rigtig sej, tog man en 

’oversygeplejerske’, hvor alt var dob-

belt op! De var hårde!” Enkelte uger 
holdt Kælderbaren også åbent i hver-
dagene, hvis folk ønskede det. 

Mange fester, men ingen Nybro-
Festival 

Faktisk kan Kenneth ikke huske en 
eneste weekend, hvor der ikke blev 
holdt fest. ”Der var altid fest et eller 

andet sted på kollegiet. Og når nogle 

holdt fest, kom folk fra de andre gan-

ge og festede med. Sådan var traditi-

onen”, siger han. En anden tradition 
var den årlige fastelavnsfest i ST-
blokken. Kenneth fortæller smilende, 
hvordan de et år havde gjort tønden 
hårdere for at få den til at holde læn-
gere, hvilket dog desværre kun resul-
terede i, at den var nærmest umulig 
at slå i stykker! 

Kiosken uden Ahmed 

Kiosken og vaskeriet fandtes også 
dengang Kenneth boede på kollegiet. 
”Jeg så lige, at jeres kioskmand nu 

også sælger pizzaer” siger Kenneth. 
”Dengang jeg boede her var der ikke 

pizzeria, men kun kiosk”. Man kunne 
stadig købe færdigretter, pålæg og 
brød, men det vigtigste var nok øllen: 
”Vi købte tit Hancock halvliters øl i 

kiosken. Den var et kæmpe hit på 

kollegiet” fortæller han. 

Men hvad gjorde de mon så, når de 
skulle pleje tømmermændene i 
weekenden uden et pizzeria i nærhe-
den, spørger jeg. Her kommer svaret 
prompte: ”Vi besøgte bageren på tor-
vet,” fortæller Kenneth. Hvor der i 
dag ligger en dyrlægeklinik ved si-
den af Canaria-pizza, lå dengang en 
bager, der tjente stort på kollegiane-
re, som hungrede efter noget sødt 
dagen derpå. 

Samtaleanlæg og stratego-klub 

Da ingen havde egen telefon, brugte 
de kollegiets samtaleanlæg (de små 
grå/hvide plader, der sidder ved dø-
ren i hvert værelse, var dengang 
samtaleanlæggets plads, red.). Her 
ville omstillingen – der ifølge Ken-
neth vist nok sad på kontoret og be-
svarede opkald – kalde én over sam-
taleanlægget på ens værelse og på 
fælleskøkkenet, hvis der var telefon. 
Herefter skulle man svare, at man 
var hjemme og derefter gå ned til 
fællestelefonen for enden af gangen 
og besvare opkaldet. Der var også en 
mønttelefon på gangene, hvis man 
skulle ringe ud af huset. 

Jeg spørger ind til, om der fandtes 
klubber som vores dengang. Ken-
neth kan kun huske en klub, nemlig 
stratego-klubben. Her mødtes en 
masse spilleglade til en omgang 
stratego i ny og næ. Ellers kan han 
ikke mindes andre, siger han. 

Farvel og tak 

Efter godt to timers snak om Nybro-
gård Kollegiet i gamle dage siger jeg 
farvel til Kenneth. Jeg takker ham 
for at ville indvilge i interviewet, og 
han takker mig for at give anledning 
til at mindes sine kollegiedage. Og 
med denne artikel er alle minderne 
hermed givet videre! 

Cecilie, D-5 

(Dengang hed det DTH og DIA). Jeg 
husker den første gang jeg så kolle-
giet, det var da jeg flyttede ind. Jeg 
kom sammen med mine forældre. 
Da vi trådte ind i G-stuen på fælles-
køkkenet, stod der et bord, hvor der 
var monteret en påhængsmotor, og 
det lugtede som et værksted med 
olie og benzin. Motoren blev dog fjer-
net en af de nærmeste dage. 

Af fester husker jeg især en 
"togafest" vi holdt i køkkenet. Her 

Jeg boede på G33 
i perioden 1975-
1979, da jeg læste 
på DTU i Lyngby. 
Jeg husker især 

kollegiet for at være relativt godt 
blandet omkring uddannelser og 
køn. De kollegier, der lå ved Lund-
toftesletten, havde næsten kun 
mandlige beboere fra DTU 

var den obligatoriske påklædning et 
lagen og 2 sikkerhedsnåle. Menuen 
var "gode ben" og vi sad på madras-
ser rundt om et lavt bord. Vi skulle 
på skift være slaver og sørge for, at 
de afgnavede ben, som folk havde 
smidt rundt omkring, blev samlet 
sammen og sørge for skylleskåle 
(spande). 

Hilsen Henning Brandt (dengang 

var efternavnet Hansen)  
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Henning Brandt: 



Klokken er fem i ti lørdag morgen 
og de sidste dråber kaffe løber igen-
nem kanden på LM-uliges køkken. 
Holdet, værktøjet og alle stumperne 
er samlet. Alt er klart til at for-
vandle et tomt, trist og snavset be-
tonrum til Nybrogård Kollegiets 
nye filmklub. Efter første rådslag-
ning foran AB-
kælderen går alle 
igang, vi er på det 
tidspunkt allerede 7. 
En god flok fra LM- 
og CD-ulige, men 
flere nysgerrige kig-
ger forbi i løbet af 
dagen og kommer 
med opmuntrende kommentarer. 
Det bliver støvsuget, fjernet edder-
koppespind, målt op og boret. 

Efterhånden som dagen skrider 
frem bliver 36 meter tykt stof, 
impregneret med stærkt lugtende 
brandhæmmer, forvandlet til de 
tykke gardiner der skal forvandle 
betonrum til rum med god lyd. Det 
sker med stort overskud fra pigerne 
på CD-ulige der også lige får bagt 
en kage til drengene i kælderen, 
der i mellemtiden er begyndt på 
podiet til sofaer og flysæder. Nu er 

fingeraftrykslæseren også kommet 
og installationen af den højteknolo-
giske lås er i fuld gang!  

Efter 10 timers arbejde er der stadig 
5 på holdet i kælderen og en fra LM-
ulige har forbarmet sig og lavet en 
stor gryde foder. Derefter fortsætter 
arbejdet et par timer endnu med at 

bygge lærred, sæt-
te udstyr op og 
trække kabler. 
Efter 14 timers 
arbejde er alle 
meget godt tilfred-
se med resultatet 
og det er tid til en 
velfortjent snig-

premiere på udstyret, der bestemt 
ikke skuffer! 

De sidste detaljer og indmeldings-
proceduren er ved at komme på 
plads og der bliver åbnet for tilmel-
ding i ugen op til påske. Nærmere 
info om dette følger i en mail, så for 
nu er det bare at sige mange tak til 
de mange der har støttet og støtter 
projektet. Vi ser frem til at se netop 
dig i filmklubben. 

Lasse Høgstedt, formand  

og Qi Hu, næstformand  

Tanja, L-19 

Har du planer om at mel-

de dig ind i filmklubben? 

Jeg er allerede meldt ind 
og har betalt. Som første 
betalende medlem. 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Jeg synes det lyder som en hyggelig 
klub, og så var jeg faktisk med til at 
starte ideen i sin tid. Jeg har også 
hjulpet til med at gøre filmklubben i 
stand til åbningen. Det er et meget 
socialt koncept. 

Hvad forventer du af filmklubben? 

Jeg forventer, at der vil komme en 
masse arrangementer med gode film-
tilbud, hvor man så kan tilmelde sig. 
Derudover regner jeg også med at bru-
ge det til selv at holde filmaftener for 
mine venner og til sidst kunne jeg 
også godt finde på at leje lokalet til fx 
at øve min præsentation til bachelor-
forsvar. 

Cecilie, D-5 

Claus, C-18 

Har du planer om at melde 

dig ind i filmklubben? 

Faktisk anede jeg ikke, at 
der var en filmklub på 
Nybrogård. Men nu når jeg 

kender til den, kunne jeg da godt fore-
stille mig, at jeg ville melde mig ind.  

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Jeg kan godt lide at se film og især 
sammen med andre. Desuden kan jeg 
rigtig godt lide bagefter at snakke om 
de film, jeg ser. Så det håber jeg da 
også, der kan blive plads til. 

Hvad forventer du af filmklubben? 

Jeg forventer, at der bliver holdt min. 
2 filmaftener om måneden. Det skal 
helst være med nye film, som man 
gerne vil se. Det skal også være nemt 
at overskue antal tilmeldte, så vi ikke 
bliver for mange. Og så kunne det 
være fedt, hvis man kunne se, hvem 
der var tilmeldt. Jeg vil nok ikke bru-
ge det til selv at holde filmaften. 

 

Klargøring af filmklubben 

Skal du være med i filmklubben? 
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Det koster 100 kr. at blive 
medlem af filmklubben. Pri-
sen er et engangsbeløb, og 
pengene vil blive brugt til 
forskellige udgifter i forbin-
delse med drift af klubben.  

På gensyn i AB-Kælderen! 



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 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 3 .   

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 
Bo, S-30 (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 Per, G-07 

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 11    NYBROTIDENDE ÅRGANG  37 .  NR. 3 .   

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) 

den er samlet på et separat bord. 

Maden  

Der laves typisk tre retter, som ser-
veres med nogle timers mellemrum, 
så gæsterne kan nå at slå mave, før 
næste ret serveres. Den første ret vil 
typisk bestå af rugbrød med diverse 
pålæg: forskellige slags sild (sild er 
et must), æg og rejer, tun, lune fri-
kadeller, varm leverpostej, hønsesa-
lat m.m. Husk at servere tilbehør 
som mayonnaise, rå løg, rødkål osv. 
Næsten alt er tilladt, når du skal 
finde påskefrokostens anden ret. 
Den eneste tradition er, at den skal 
indeholde æg, kylling eller lam, så 
du skulle have rig mulighed for, at 
finde et væld af opskrifter. Påskefro-
kostens sidste ret, kan være kiks 
med forskellige slags oste. Husk at 
servere tilbehør som vindruer, rød 
peber, grøn peber osv. 

Drikkevarer  

Der er en gammel tradition der hed-
der sig, at "silden skal svømme", det 

Hvis du gerne vil holde en traditio-

nel påskefrokost, får du her en række 

tips og idéer til både borddæknin-

gen, maden, drikkevarerne, og de 

mest almindelige traditioner. 

Borddækningen  

Bordet holdes hovedsageligt i gule 
og lysegrønne farver, der symbolise-
rer både påsken og foråret. Som 
bordpynt kan du bruge buketter 
med gule blomster, kurve eller reder 
med malede påskeæg, små påske-
kyllinger og anden traditionel på-
skepynt. Du kan sagtens dække op 
med paptallerkner og plastikkrus, 
da påskefrokosten betragtes som en 
uformel begivenhed,- og så sparer 
du jo samtidig på opvasken. 

Buffeten  

Det er nemmest at servere maden 
som buffet på et separat bord, da 
maden fylder lige rigeligt på selve 
spisebordet. Da påskeretterne skal 
serveres ad flere omgange, er det 
også langt nemmere for dig, at ma-

betyder, at der skal serveres snaps 
til første ret. Hvis der er mange der 
drikker snaps, kan du sætte nogle 
forskellige slags på bordet. Påske-
bryg hører også til den traditionelle 
påskefrokost, og også her må der 
gerne serveres forskellige slags. Ud-
over påskebryg, bør der også være 
almindelige øl. Begge dele kan ser-
veres løbende igennem hele påske-
frokosten. Til den sidste ret, bør du 
også servere kaffe. Husk sodavand 
til børnene under hele påskefroko-
sten.  

Fra http://www.housewife.dk/

paaskefrokost.htm  

Cecilie, D-5 

Traditionel påskefrokost 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilken fransk designer står 
bag herreduften ’Le male’, der 
kendes på sin karakteristiske, 
blå flakon, der forestiller en 
mandekrop? 

Hvad kaldes en indvendig 
undersøgelse af et menneske 
med henblik på at fastslå 
dødsårsagen? 

Hvem komponerede værket 
’Messias’ i 1742? 

Hvilket apparat bruges til at 
måle elektrisk spænding? 

I hvilket årti vandt Aab sit 
første mesterskab i fodbold? 


