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   NybroTidende 

VINTERTIDE? - Selvom vi endnu ikke er trådt ind i årets sidste måned, har vi allere-
de fået vinterens første sne. Først lå græsplænen hvid i morgentimerne den 19. no-
vember, og den 24. november fik vi så rigtig vinteren at mærke med helt nyfalden 
sne og minusgrader hele dagen. Meteorologerne spår, at vi får den næstkoldeste vin-
ter i 24 år, så det er med at finde vinterstøvlerne og tophuen frem. Der er jo som be-
kendt intet, der hedder dårligt vejr... 

November 2010 

NY ROLLESPILSKLUB PÅ KOLLEGI-
ET - Nu er der også oprettet en rol-
lespilsklub på Nybrogård Kollegiet, 
så alle rollespilsglade kollegianere 
kan få mulighed for at spille med 
andre på kollegiets arealer. Læs 
mere om rollespilsklubben og hvor-
dan du bliver medlem.          Side 4 

JULEMARKED I DEN GAMLE MØL-
LE - Blandt julens mange arrange-
menter har vi også et lokalt arran-
gement her i Lyngby. Den gamle 
mølle holder nemlig julemarked 
for alle interesserede, hvor man 
bl.a. kan købe forskellige lamme-
specialiteter. Læs mere.      Side 5 

DE ALLERBEDSTE JULEMARKEDER 
I 2010 - Vanen tro har hjemmesi-
den www.aok.dk igen fremtryllet 
en fantastisk liste over de allerbed-
ste julemarkeder i København og 
omegn. Læs mere om tid og sted, 
og planlæg kalenderen med mange 
hyggelige stunder.             Side 6-7  

Nybrogård Kollegiets interne blad 

Husk  
Beboermødet 

Tirsdag d. 30.11 kl. 19 
I GH-Kælderen 

Ved mødet er der: 
Valg til bestyrelsen 
Valg af ny sekretær 

ALLE INTERESSE-
REDE OPFORDRES 
TIL AT MØDE OP! 

 
Netværksgruppen  

Informerer: 

Det trådløse netværk er 
nu mere stabilt efter en 
gennemgang og forbed-
ring af netværket på 

gangene. 

 

Klagenævnet  
holder lukket for person-
lig henvendelse tirsdag 

d.30.november.  

Nyt fra  
Beboerrådet 



DSB kæmper konstant for at til-
fredsstille de mange tusind pendle-
re, der hver dag benytter de røde 
togvogne til at komme fra A til B. 
Det nyeste skud på stammen over 
tiltag, der skal kompensere for pro-
blematiske ændringer og ubelejlige 
forsinkelser, er morgenkaffe for de 
morgenfriske til en intro-
pris på bare 10 kr. pr. 
kop. Og det er et tiltag 
lige efter mine smagsløg! 

Det er mandag morgen. 
Klokken har lige rundet 
otte, og jeg sidder som 
sædvanlig i E-toget mod 
Køge på vej til arbejde. 
Det er november, så vej-
ret står på regnevejr og 
kulde, og uanset hvordan 
man vender og drejer det, lægger 
det altid en ret stor dæmper på hu-
møret.  

MetroExpress og Urban er med i 
bagagen som altid, så man lige kan 
nå at få de allervigtigste nyheder - 
fx hvem der vandt Vild Med Dans, 
og hvilke nye skandaler der er sket i 
sidste afsnit af Borgen -  inden man 
for alvor møder den virkelige ver-
den. Og selvom det kan være rart at 
blive opdateret på verdenssituatio-
nen fra morgenstunden af, så er der 
nu intet, der kan kvikke en op, som 

en ordentlig kop kaffe. 

Desværre har man altid for lidt tid 
til at få købt en kop i kiosken på vej 
til toget, eller for lidt tålmodighed 
til at vente, til man er i byen, og 
derfor kunne jeg næsten ikke få ar-
mene ned, da jeg en morgen fik øje 

på manden i den gule vest 
med kaffekværnen på ryg-
gen! 

DSB har endelig hørt mi-
ne - og alle andres - bøn-
ner (!), og de har derfor 
bestemt sig for at indgå et 
samarbejde med Risteriet 
om at servere kvalitets-
kaffe til morgenpendlerne 
i udvalgte S-toge. Sikke 
en herlig tanke - og så til 
en intropris på bare 10 

kr.! Det bliver ikke meget bedre. 

At kaffen var en smule tynd og lidt 
lunken vælger jeg at tage med. Det 
er helt sikkert et fremskridt at få 
muligheden for at købe kaffe på far-
ten. Og det er i sandhed et tiltag, jeg 
nok skal støtte. 

Så hvis I tager toget til byen i mor-
gentimerne, og I er lige så heldige 
som mig, så støt kaffe-manden! På 
den måde er vi sikrede kaffe om 
morgenen - på farten! 

Cecilie, D-5 

Information nummer 2: 

Prøveperiode på opvaske-
maskiner til fælleskøkkener 

To køkkener bliver prøvekøkkener 
for at have opvaskemaskine. Det 
bliver et køkken, der er renoveret og 
et der ikke er. 

Når prøveperioden er overstået, vil 
bestyrelsen tage stilling til, hvorvidt 

ordningen skal 
udvides til de 
resterende fæl-
leskøkkener på 
kollegiet. 

JK-ulige og AB-
lige vil være 
prøvekøkkener. 

Information nummer 1 

Afregning af el på fælles-
køkkenerne 

Flere kollegianere har spurgt til, 
hvordan afregningen af forbruget af 
el på fælleskøkkenerne kommer til 
at forløbe. Derfor kommer her to 
retningslinjer: 

Der er regulering af el d. 1. januar. 

Hver gang betaler for sine egne køk-
kener (men der reguleres ikke for 
hvert enkelt køkken på gangen) 

Det kan derfor godt betale sig at 
prøve at spare på elektriciteten på 
sit køkken, for man mærker selv 
besparelsen. 

Information nummer 3: 

Renovering af fælleskøkke-
ner er nået en fjerdedel 

Der er blevet renoveret 9 køkkener, 
og det er, hvad der vil blive lavet om 
året. Det vil derfor tage 4 år i alt at 
få renoveret alle køkkener. 

Få kaffe i en fart - på farten! 

Information om fælleskøkkener - fra Lars Kaj 
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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. 

Remember, Wednesday Remember, Wednesday Remember, Wednesday Remember, Wednesday 

is social day! is social day! is social day! is social day!     

So come down and 

visit the art club 

in the F-cellar, 

every Wednesday 

from 7pm! 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Amanda A21, Drude B45, 
Jonas B46, Søren B50, Cecilie D5, 
Anders D7, Pernille D55, Mikkel 
J21, Miranda K63, Camilla N15, 
Mathias O5, Atle O56, Mikkel R61, 
Lars Kaj  

Afbud: Jonas D59  

Ad 1) Mathias O5 valgt til ordstyrer  

Ad 2) 8 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt fra sidste 
beboerrådsmøde  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Der er problemer med at få nem-id 
sendt fra Danske Bank, men der 
skulle dog være et nøglekort på vej, 
så der kan komme adgang til net-
banken hurtigst muligt.  

Der står pt. 182.463 kr. på NYKs 
konto og 268.585 kr. på Netværks-
kontoen.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Projektet med at lave en multibane 
på kollegiet er gået lidt i stå, da ini-
tiativtagerne alle skal til at flytte 
fra kollegiet inden for nærmeste 
fremtid. Der opfordres derfor til, at 
interesserede overtager projektet, 
hvor der allerede er undersøgt en 
masse muligheder, så der skal ikke 
startes på bar bund. Projektet kom-
mer på som punkt til Beboermødet 
30. november.  

På Beboermødet skal der vælges et 
medlem til bestyrelsen samt en sup-
pleant. Det nuværende medlem gen-
opstiller ikke, så der skal dermed 
findes en ny blandt kollegiets beboe-
re. Der er møder ca. 4 gange om 
året.  

Der har været spurgt ind til, hvor-
dan der bliver afregnet el fra fælles-
køkkener. Det bliver sådan, at hver 
gang deler de 2 køkkeners samlede 
el-forbrug ud på de 26 værelser. Det 
kan derfor godt betale sig at prøve 
at spare på elektriciteten på sit køk-
ken, for man mærker selv besparel-
sen. Der bliver afregnet 1 gang om 
året ved årsskiftet, og så kan der gå 
op til 4 måneder, til opgørelsen er 
færdig.  

Ad 7) Der har været bestyrelsesmø-

de i oktober, hvor der var rundtur 
på kollegiet. Der er blevet renoveret 
9 køkkener, og det er, hvad der vil 
blive lavet om året. Det vil derfor 
tage 4 år i alt at få renoveret alle 
køkkener. Det er blevet vurderet, at 
stålbordpladerne også bliver skiftet. 
Det var oprindeligt ikke meningen. 
2 køkkener bliver prøvekøkkener for 
at have opvaskemaskine. Det bliver 
1 køkken, der er renoveret og 1 der 
ikke er. Gangene er stadig i gang 
med at blive malet, opslagstavler er 
i gang med at blive sat op og derud-
over kommer der nye dørmåtter. 
Containergården ovre ved EF er 
blevet renoveret, og det er planlagt, 
at der skal ny belægning på veje og 
stier på kollegiets område.  

Der er pt. 4 måneders ventetid på et 
værelse på kollegiet, men for akutte 
boligsøgende er det kun 2 måneder.  

Der er sket en regulering af deposi-
tummet. Efter indførsel af individu-
el afregning af el- og varme blev 
grundhuslejen nedsat, og det beløb 
som betales i depositum dermed 
også. Derfor vil depositummet frem-
over udregnes som et beløb svarende 
til 3 mdr. husleje - mod tidligere 2 
mdr. husleje. Dette får kun betyd-
ning for nye beboere, ikke for nuvæ-
rende.  

Værelse:  
Før: 2·1961 kr. =3922 kr.  
Nu: 3·1593 kr. =4779 kr.  

Lejlighed:  
Før: 2·3713 kr. = 7245 kr.  
Nu: 3·3323 kr. = 9969 kr.  

KAB har udarbejdet et notat om 
betydningen af depositummets stør-
relse ift. tab pga. folk som ikke kan 
betale deres husleje. Notatet kan ses 
ved at kontakte bestyrelsesmedlem 
Søren  Rosdah l  Jensen  på 
nyksrj@nybro.dk  

Ad 8A) Oprettelse af en rollespils-
klub  

Det ønskes at starte en rollespils-
klub, da det er fælleskøkkenerne, 
der bliver taget i brug i øjeblikket, 
og det forstyrrer de andre beboere 
og også spillerne selv. Der er ikke så 
mange lokaler ledige for tiden, men 
da der ikke kræves mere end borde 
og stole og lidt opbevaringsplads for 
klubben, blev det foreslået, at de 

bruger GH-kælderen udenfor de 
åbningstider, der er der. Der vil så 
blive sørget for, at alle skabe inde-
holdende personlig data på beboerne 
bliver låst af uden for åbningstider-
ne.  

For: 7  
Imod: 0  
Blank: 1  

Der er dermed oprettet en rollespils-
klub, som kan benytte GH-
kælderens faciliteter.  

Ad 8B) Lønudbetaling til NYK’s 
ansatte  

Det er blevet undersøgt, hvad det vil 
koste at få KAB til at administrere 
lønnen til NYK’s ansatte. Det koster 
4500 kr. i administration om året 
pr. ansat. Det vurderes at være for 
dyrt, og derfor er Dataløn stadig en 
mulighed. En alternativ løsning er 
at lave B-skat udbetaling, og så bli-
ver der indberettet skat til SKAT 
enten fra lønmodtageren eller fra 
kassereren, hvis denne har de an-
sattes B-kort.  

Ad 8B) Nyk sekretær til Beboerrå-
det  

Der skal findes en ny sekretær til 
Beboerrådet senest på mødet til de-
cember. Det kræver fremmøde til 
hver Beboerrådsmøde som ligger 
skiftevis den første mandag, tirsdag 
og onsdag i hver måned. Der er ikke 
møde i januar, juli og august. Der-
udover er arbejdstiden meget fleksi-
bel for, hvornår dagsorden og refe-
rat bliver lavet.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-
ter  

Drude B45 er ny repræsentant for 
AB-ulige 

Amanda A21 er suppleant for AB-
ulige.  

Ad 10) Evt.  

Der eksisterede engang en hockey-
klub, hvor der blev betalt 50 kr. i 
depositum for en nøgle til rummet. 
Hvis der er nogen, der kender til, 
hvor pengene og de resterende nøg-
ler blev af, må man gerne henvende 
sig til Beboerrådet.  

Fortsættes på næste side... 

Referat af Beboerrådsmøde 
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rollespil er hybridformer af de to 
grundformer.  

I øjeblikket spiller gruppen d&d 3.5e 
(Dungeons and Dragons Edition: 3.5), 
som er en middelalder-fantasverden. 
Der er dog også mulighed for at spille 
noget andet, hvis der er efterspørg-
sel. Fx er det muligt at spille: 

• BESM (frit system, der kan sæt-
tes i alle verdener med alle typer 
af evner m.m.) 

• In nomine (nutidsengle vs. dæ-
moner i en menneskeverden) 

• Shadowrun (fremtidens science 
fiction-verden) 

Gruppen er naturligvis åben over for 
andre systemer, men det kræver at 
der er en game master, der melder 
sig for det enkelte system. 

Man kan blive medlem af rollespils-
klubben ved at kontakte Mikkel 
Lindholmer, R-61. Man skal huske at 
oplyse, om man har erfaring med 
rollespil og systemer, og hvilket sy-
stem man ønsker at spille. Selvfølge-
lig er det ikke et krav, at man kender 
til systemerne. Men da hvert hold 
skal bestå af mellem tre og syv spille-
re udover spillederen/game masteren, 
så kan der gå lidt tid fra man har 
kontaktet Mikkel, til at man kommer 
ind i et hold. 

Mikkel og de andre spillere vil dog 
gerne se nye ansigter, så alle interes-
serede er meget velkomne til at mel-
de sig ind. 

Cecilie, D-5 

Ved sidste Beboerrådsmøde blev 
den nye rollespilsklub officielt opret-
tet. Klubben har indtil videre seks 
medlemmer, og de spiller hver tirs-
dag fra kl. 18.00 til mellem 23 og 24. 
Der er ingen mødepligt, men spillet 
bliver aflyst, hvis der er tre eller 
færre personer til stede. 

”Pen n paper” er en type af rollespil, 
hvor hver spiller styrer en person i 
en fiktiv verden. Den fiktive verden 
styres af en spilleder eller game ma-
ster, og det er også game masteren, 
der styrer og forklarer til spillerne. 
Hvis en spiller fx går ind i et værel-
se, forklarer game masteren, hvor-
dan der ser ud inde i værelset. Det 
er også game masterens opgave at 
forklare, hvad alle de personer, der 
ikke er styret af spillere, gør og si-
ger, hvis de andre spillere fx forsø-
ger at tale med dem. 

Betegnelsen pen n paper kaldes og-
så bordrollespil og bruges til at skel-
ne disciplinen fra liverollespil. Hvor 
sidstnævnte især har sit fokus på 
fysisk ageren og visuelle virkemidler 
omkring rollespillet, så har bordrol-
lespillet især sit fokus på det talte 
ord. Selvom denne skelnen er væ-
sentlig, hører det også med til det 
hele billede, at mange former for 

Fortsat fra forrige side… 

En opsummering på punktet fra 
sidst angående den gamle Kælder-
Café er, at der er skabt kontakt til 
den gamle bestyrelse, og de er i 
gang med at færdiggøre regnskabet 
og prøver stadig at få de tidligere 
bartendere til at betale deres reg-
ninger.  

Det ønskes at lave en julefrokost for 
de aktive på kollegiet. Dvs. Beboer-
rådsrepræsentanter og suppleanter, 
sekretariatet og formænd for de for-
skellige klubber. Der bliver fastsat 
en dato til næste Beboerrådsmøde.  

Der er kommet klager angående 
KælderCaféen, som hovedsageligt 

drejer sig om larm. Der bliver holdt 
åbent længere end annonceret, og 
festen rykker uden for, når gæsterne 
går ud og ryger. Det foreslås, at der 
altid er 2 på vagt, så den ene kan gå 
udenfor og få folk væk fra blokken. 
Derudover foreslås det også, at det 
ikke er tilladt at tage drikkevarer 
med ud, da det burde resultere i, at 
gæsterne hurtigere går ned i Kæl-
derCaféen igen. Desuden er det et 
problem, at gæsterne går ind i op-
gangen ved JK for at ryge nu, hvor 
det bliver koldere, og det kan medfø-
re, at røgalarmerne går i gang midt 
om natten og vækker hele blokken. 
Der bliver skrevet en klage fra Be-
boerrådet angående de forlængede 
åbningstider og larmen, og den vil 

blive drøftet på næste møde.  

Ad 11) Næste Beboermøde (kl. 
19) og Beboerrådsmøde (kl. 20) 
er tirsdag den 30. november 
2010 i GH-kælderen.  

Læg mærke til, at der både er Be-
boermøde og Beboerrådsmøde næ-
ste gang. Ved beboermødet er AL-
LE beboere velkomne, og ALLE 
fremmødte har stemmeret. Så det 
er her man kan være med til at på-
virke, hvad der sker på kollegiet. 
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!  

Er du en af dem, der har det halv-
skidt med at smide aluminiumsdå-
ser uden pant ud sammen med det 
almindelige affald (restaffaldet) i 
disse miljøtider?  

I så fald skal du læse nedenståen-
de information om, hvordan dåser 
og andet metalaffald kan bortskaf-
fes på en mere miljøvenlig måde.  

Hvis du er ligeglad med miljøet 
skal du måske alligevel læse det. 
Det kræver nemlig en minimal 
indsats at gøre sorteringen til en 
vane.  

Ny rollespilsklub på kollegiet Metalsortering 
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Julemarked i den gamle mølle 

lammepaté og røget lammekød kan 
smages og købes, og der vil være 
juledekorationer, julepynt, lamme-
skind, tasker, bamser, strikkede og 
vævede tekstiler, glas, børnetøj, 
krydderier og stenhuggerkunst. Så 
der er rig mulighed for at komme i 
julestemning. I caféen på 1. sal kan 
der købes sandwich, æbleskiver, 
kaffe, te, varm kakao og masser af 
dejlige kager. Der vil være mulighed 
for at se vandmølleværket i funkti-
on, mens frokosten indtages eller 
hvis man blot trænger til et lille 
hvil. 

Læs mere om julemarkedet i den 
gamle mølle på www.lyngbymarked. 
dk 

Cecilie, D-5 

I weekenderne 

den 27.-28. novem-

ber og d. 4.-5. de-

cember alle dage 

fra kl. 10-16 afhol-

des der julemar-

ked i den smukke 

gamle vandmølle 

på Lyngby Hoved-

gade 24. 

Nordsjællandske Fåreavlere, tekstil
– og kunsthåndværkere afholder 
julemarked med udstilling og arbej-
dende værksteder. I de to weeken-
der vises mange forskellige produk-
ter, der kan fremstilles af danske 
får og lam.  

Specialiteter som lammespegepølse, 
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På næste beboermøde skal der 

vælges et nyt medlem til kollegi-

ets bestyrelse. Er det dig? læs 

mere herunder. 

Kollegiet er en selvejende instituti-
on som administreres af en bestyrel-
se. Bestyrelsen sidder med det over-
ordnede ansvar for kollegiets drift 
og har ansvaret for at lægge budget 
og lave regnskab, som indberettes 
til Gladsaxe kommune. Til at fore-
stå driften af kollegiet har bestyrel-
sen ansat KAB. 

Bestyrelsen består af seks medlem-
mer, hvoraf de to er udpegede af 
uddannelsesinstitutionerne i områ-
det (den ene er fra KU og den anden 
fra DTU). Andre to medlemmer er 
udpegede af kommunalbestyrelsen, 
og de sidste to er valgt blandt bebo-
erne på kollegiet. De to kollegianere 
sidder i bestyrelsen for en 2-årig 
periode og er på valg på skift, såle-

des at der er en på valg hvert år. 

Der er tradition for, at bestyrelses-
formanden er en af de to kollegiane-
re i bestyrelsen, og i sager med 
stemmelighed har formandens stem-
me den afgørende vægt. 

For tiden sidder Mikkel Ørum 
Wahlgreen og Søren Rosdahl Jensen 
i bestyrelsen, og Mikkel er udpeget 
som formand. Næste gang der er 
valg til bestyrelsen, er på på næste 
beboermøde, hvor Søren er på valg 
og da han ikke genopstiller skal der 
vælges en anden. Derudover er der 
to suppleantposter på valg. Her væl-
ges man for en 1-årig periode. 

Hvis man har interesse for fore-
ningsarbejde o.l. kan det anbefales 
at stille op til bestyrelsen enten som 
ordinært medlem eller som supple-
ant. Det giver et indblik i, hvordan 
en stor boligforening/et kollegium 
drives – og det er en god erfaring at 

have på CV'et. 

Hvis du er interesseret i at stille op 
til bestyrelsen eller vil vide mere, 
er du velkommen til at kontakte os. 

Med venlig hilsen 

Mikkel Ø. Wahlgreen  
Bestyrelsesformand 

og  

Søren Rosdahl Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen søger nyt medlem 

Der skal hurtigst muligt findes 
en ny sekretær til Beboerrådet. 

Det er et aflønnet arbejde med 4-6 
timers arbejde om måneden. Arbej-
det består i at indkalde til Beboer-
rådsmøder hver måned og tage 
referat ved møderne. Både indkal-
delsen og referatet skrives også af 
sekretæren og skal sendes til alle 
kollegiets beboere månedligt med 
undtagelse af januar, juli og au-
gust. 

Da der skal skrives referat til Be-
boerrådsmøderne, er det vigtigt, at 
sekretæren møder op til disse. Der-
udover er jobbet utrolig fleksibelt. 

Interesserede opfordres til at hen-
vende sig til Beboerrådsformanden 
(Mathias O5) eller møde op til 
Beboerrådsmødet 8. november 
kl. 19. Her vil det også være mu-
ligt at få mere at vide om sekre-
tærjobbet. 

Med venlig hilsen 
Beboerrådet 

Beboerrådet søger 
ny sekretær 



Hvad enten du er til økologiske 

nisser, håndskårne chillummer, 

trendy keramik, jul som i gamle 

dage eller verdens ældste forlystel-

sespark by decembernight, kan du 

finde det på byens julemarkeder. 

Her er AOK’s korte guide over nogle 

af de bedste. 

Tivolis julemarked 
Slut dig til de øvrige 1.000.000 gæ-
ster, når Tivoli igen i år lægger ly-
sende ramme om landets største 
julemarked med eventyrteater, 
honninghjerteboder, julemand, jule-
forlystelser og julefrokoster. Der er 
underholdning fra scenerne, forly-
stelser for børn og barnlige sjæle og 
et væld af boder med mad, lækkeri-
er, julegaver og pynt. 

Tivolis nyeste juleforlystelse, giver 
dig mulighed for at komme på en 
magisk tur rundt i Nissekøbign 
med Rudolf og de øvrige rensdyr.  

Alle havens karruseller og rutche-
baner er åbne - plus nogle ekstra 
jule-forlystelser såsom Nissetoget 
og Musikkarrusellen. 

Mere end 70 juleboder vil lokke 
med alt fra øl til søde sager, nisser 
og nødder. Nyd hjemmelavede spe-
gepølser fra Høsten Torp Røgeri 
eller hvad med hjemmelavede kara-
meller fra Karamel Kompagniet på 
Bornholm? Der er selvfølgelig også 
masser af juleøl at læske ganen 
med. 

I år fra 12. november - 30. decem-
ber med undtagelse af den 24. og 
25. december. 

Jul i Nyhavn 
I Nyhavn begynder julen fredag d. 
12. november med åbningen af Ny-
havns julemarked, hvor restauran-
terne har pyntet den idylliske bro-
stensgade ved havnen op til jul, og 
du kan købe gaver i små boder. Ju-
lemarkedet er indtil jul åbent hver 
dag kl. 11-18, fredag, og lørdag luk-

ker julemarkedet først klokken 20.  

Der er udsmykkede boder, musik og 
oplevelser for hele familien, når et 
af byens mest julede markeder rul-
ler ind over gamle Nyhavn, hvor 
granguirlander og julelys spreder 
julehyggen ned langs den berømte 
kaj. Og så render selveste juleman-
den rundt og deler søde ting ud til 
de mindste og de sødeste. 

I år fra 12. november - 22. december 

Julemarked på Christiania 
Når man er blevet træt af juleræset 
og fødderne er blevet kolde af at tra-
ve byens butiksstræder flade, er 
Christianias Julemarked et skønt 
alternativ, der byder på utraditio-
nelle jule-oplevelser for alle sanser. 

Man behøver nemlig ikke rejse til 
den anden side af kloden for at få 
fingrene i fine, eksotiske julegaver, 
der er til at betale. Hvert år til jul 
bliver Christianias store smukke 
Grå Hal lavet om til en eventyrlig 
basar fuld af fantasifulde boder, 
hvor man kan købe gaver, der med 
stor sandsynlighed ikke vil være to 
ens af under træet. 

Allerede inden man træder ind i 
hallen, mødes man af forførende 
dufte og summende snak, der ofte 

blander sig med musik fra scenen. 
Indenfor er hallen omdannet til 
små tætte handelsgader med over 
100 boder, hvorfra der bliver solgt 
et væld af sjovt design, eksotiske 
kunstgenstande og tingeltangel fra 
fjerne dele af kloden. 

Her mødes duften af brændte 
mandler og myrra. Julehjerter 
glimter om kap med farverige gen-
stande fra hele verden. Og danske 
julekager og glögg bliver nydt side 
om side med mindre velkendte 
smagsoplevelser. 

En tur på Christianias Julemarked 
kan næsten give fornemmelsen af 
at være kommet på en rejse - og det 
i en tid hvor mange drømmer om at 
hoppe på en flyver til varmere him-
melstrøg. 

I år fra 7. - 19. december 

Designskolens julemarked 
Julemarkedet på Danmarks De-
signskole er lidt af et tilløbsstykke. 
Og det er ikke så underligt. Her er 
nemlig mulighed for at købe desig-
nervarer af den slags, der året efter 
koster det fire-dobbelte i byens 
trendy butikker, som f.eks. Stille-
ben i Kompagnistræde.  

Fortsættes på næste side... 

De allerbedste julemarkeder i 2010 
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… Fortsat fra forrige side 

De har specialiseret sig i lækker 
keramik udtænkt af bl.a. unge de-
signerspirer fra skolen her. 

Det voldsomt velbesøgte marked er 
fordelt på to lokaliteter: i den ene 
ende (og der hvor de fleste plejer at 
starte) ligger den store glassal, hvor 
ruderne dugger, mens du snegler 
dig rundt i en cirkel langs de mange 
boder, hvor de studerende falbyder 
alt fra hæklede tørklæder til lyse-
stager, salatfade og det par fikse 
ørenringe, du ikke lige vidste, at du 
gik og manglede.  

Når du er nået helskindet igennem, 
så fyld lungerne med frisk vinter-
luft, mens du skridter over mod fest-
salen i den modsatte ende af skolen. 
Den er også fyldt med julepyntede 
boder, og bliver det hele lidt for me-
get (eller trænger du til at gruble 
over, hvilke af de mange designgod-
ter du skal kaste kærligheden på) så 
hop en tur ind kantinen ved siden 
af, hvor der, traditionen tro, sælges 
varm gløgg og æbleskiver. 

Husk kontanter, der tages nemlig 
ikke imod dankort. 

I år fredag 3. december kl. 15-20. 

Jul som i gamle dage 
I de to første decemberweekender 
kan du ganske gratis tage på rejse 
gennem 200 års historie og snuse til 
en jul fra svundne tider på Frilands-
museet. 
Der er planlagt en masse gratis ak-
tiviteter før børn og andre juletos-
ser, så hvis du altid har ønsket at 
opleve jul som dengang mormor var 
dreng, så skal du lægge vejen forbi 
Frilandsmuseet i december. 

I år 4. og 5. eller 11. og 12. december 
kl. 10-16 

Gammeljul i Gammeltorv 
Midt på Strøget kan du frem til jul 
opleve et julemarked på den gam-

meldags måde. Med børnekarrussel, 
lækkerier og hyggelige kræmmer-
stande er der god mulighed for at 
tage en pause fra de travle julegave-
indkøb. 

I år fra 24. november til 22. decem-
ber 

Julemarked i Haveselska-
bets Have 
Julens grønne marked byder på en 
smukt pyntet sal fyldt med julesa-
ger, brugskunst og gaveideer, mens 
Haveselskabets café serverer Vin 
Chaud, chai-te og hjemmebag. Uden 
for er haven festligt pyntet med fak-
ler og pileflet, og det hele kan nydes 
til tonerne af Frelsens hær, der spil-
ler om søndagen fra kl. 12.30. 

I år fra 20. - 21. november 

Julemarked på Frederiks-
berg Rådhusplads 
Der findes selvfølgelig ikke dårligt 
vejr, kun forkerte klæ’r, men det 
kan være en anelse irriterende at gå 
på julemarked i vådt tøj eller pakket 
ind i et regnslag. Begge dele kan 
undgås på Frederiksberg, hvor årets 
julemarked holdes i et telt ved Fre-
deriksberg Rådhus. Indenfor er der 
boder, underholdning for de små, 
juleværksteder og mulighed for at 
købe et glas glögg. Udenfor er der 
ildsteder, lysende stjerner og pyntet 
med juletræer. 

I år er der mere end 50 forskellige 
stader omkring Frederiksberg Råd-
hus med masser af julestemning og 
rigelige mængder af juledelikates-
ser, brugskunst og designerjulepynt 
til de købelystne. 

Vanen tro kan du tage en shopping-
pause med de populære kæmpe pan-
dekager og lune de kolde fingre over 
en kop varm gløgg. 

I år fra 3. - 11. december 

Julemarked i Ravnsborgga-
de 
21. november forvandler Ravns-
borggadekvarteret sig til et jule-
mekka, hvor butikker og cafeer fy-
rer op under julestemningen. 

Gadeforeningen gentager succesen 
fra sidste år, og de mange antikker 
og marskandisere i det populære 
Ravnsborggadekvarter holder sam-
men med cafeerne, tøjbutikkerne og 
gallerierne åbent, så du kan købe 
gaver, pynt og lidt lækkert ind til 
højtiden.  

Søndag den 21. november kl. 10-16 

Jul på Kronborg Slot 
Der er dømt ægte julehygge på 
slotsmåden, når de over 40 stande 
fulde af kunsthåndværk, design og 
billedkunst tilsættes hyggelige fa-
milieaktiviteter, mens lys vil flyde i 
voldgraven og de gammeldags he-
stevogne pryder juleglansbilledet i 
de historiske rammer omkring 
Kronborg Slot. Dette julemarked 
må være turen til Helsingør værd! 

Det er fjerde år i træk, at Kronborg 
Slot er vært for et af sæsonens 
stemningsfyldte julemarkeder. Erik 
af Pommerens festsal (Palatinet) og 
slottets gamle køkkener danner 
rammen om det store julemarked, 
hvor du i mere end 40 stande kan 
finde kunsthåndværk, design og 
billedkunst, så der er  rig mulighed 
for at finde årets julegaver. 

I år 27.-28. november kl. 11-17. 

Læs mere på www.aok.dk 

SIDE 7 NYHEDSBREV ÅRGANG  37 .  NR. 10.  



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Dagsorden for Beboermøde  
(kl. 19): 

1) Valg af ordstyrer 

2) Aflæggelse af Beboerrådets beret-
ning for det forløbne år 

3) Fremlæggelse af institutionens 
regnskab for det forløbne driftsår til 
godkendelse 

4) Valg af medlemmer til bestyrel-
sen (bestyrelsesmedlem og supple-
ant), formand for Beboerrådet og 
øvrige Beboerrådsmedlemmer samt 
suppleanter.  

5) Evt. indkomne forslag. Disse skal 
være Beboerrådet i hænde senest 5 
dage før mødet 

A) Multibane på kollegiet. Der frem-
lægges, hvad der er fundet ud af 
indtil videre, og det ønskes at finde 

nye til at overtage arbejdet. 

6) Evt. 

 

Dagsorden for Beboerrådsmøde 
(kl. 20): 

1) Valg af ordstyrer 

2) Antal stemmeberettigede 

3) Godkendelse af referat fra sidste 
beboerrådsmøde 

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) Julefrokost for aktive beboere 

B) Kvartalsregnskab fra KælderCa-

féen 

C) Opfølgning på klagen vedrørende 
larm og ekstralange åbningstider i 
KælderCaféen 

D) Ny sekretær til Beboerrådet skal 
findes på dette møde da der ellers 
ikke vil være nogen sekretær fra 
årsskiftet. 

E) Infomøde for nye beboere i febru-
ar 2011 

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

10) Evt. 

11) Ny mødedato 

Evt. afbud skal ske til Pernille, D-
55, senest mandag den 29. novem-
ber. 

Vel mødt! 

Indkaldelse til Beboer- og Beboerrådsmøde 
Tirsdag den 30. november 2010 
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TILBUD 1: SUTILBUD 1: SUTILBUD 1: SUTILBUD 1: SU----VENLIGT TILBUDVENLIGT TILBUDVENLIGT TILBUDVENLIGT TILBUD    

PIZZA MED FRIT VALG AF TRE SLAGS FYLD  
(EKSKLUSIV TOMAT OG OST) 

KUN 40 KR. 

TILBUD 2: GRUPPETILBUD 2: GRUPPETILBUD 2: GRUPPETILBUD 2: GRUPPE----TILBUDTILBUDTILBUDTILBUD    

3 x DURUM  

 KUN 100 KR 
SPAR NÆSTEN 50 KR 



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 
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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 

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

Beboerrådet 
Formand    Mathias, O-05  

AB-ulige    Drude, B-45 
      Amanda, A-21  
AB-lige      Jonas, B-46 
           

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

EF-ulige      
          

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Thomas, G-26 
          

JK-ulige     Miranda K63 
          

JK-lige         
     

LM-ulige     Bjarne, L-17 
       David, M-55 (sup.)  

LM-lige        
           

NO-ulige     Camilla, N-15 
       Lærke, N-37 (sup.)  

NO-lige       Atle, O-56 

       Daniel, N-40 (sup.)  

PR-ulige     Jonas, P-27 
       Kasper, P-31 (sup.)  

PR-lige       Casper, P-18 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
           

ST-lige         
           

Lejligheder 
C, D, G       Cecilie, D-5 
           
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 
Anders, D-07 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 
pernillebacher@hotmail.com 

Revisorer 
 

 

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 20-20:30 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 

 

 

 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Drude, B-45  Allan, L-03 

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

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

Bryggerklub  Motionsrum 
Kristian, C-20  Daniel, M-6 
T-Bone, S-17  Jens Christian, D-2 

Filmklub  Fodboldklub 
Lasse, M-59  Emil, D-5 
Qi Hu, M-41  Maria, C-8 

Rollespilsklub 
Mikkel, R-61 

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 
Daniel, A-32  Mikkel, J-21 

Næstformand  Bestyrelsesmedl. 
Rasmus, A-28  Mikkel, J-21 

Kasserer  Udlejning og job 
Claes, O-52  Mail: cafe@nybro.dk 

Beboerrådsrep.  
Jonas, D-59    

Åbningstider 
Fredage kl. 21-03 

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) 

resten af ingredienserne i fordejen. 
Resultatet bliver en grunddej. Mel 
tilsættes om nødvendigt, da dejen 
skal have konsistens som en mørdej. 

Herefter er grunddejen klar til at 
blive tilsat flere smagsingredienser - 
f.eks. frugt eller nødder - og blive 
rullet ud i forskellige former og bagt. 

Opbevaring: 

Umiddelbart efter bagning er kager-
ne hårde. De skal igen anbringes tørt 
og ikke for varmt for at trække fugt. 
Kagerne må ikke anbringes i tæt-
sluttende emballage. 

Da de færreste i dag har et gammel-
dags spisekammer eller anvendeligt 
kælderrum, kan det anbefales at an-
bringe honningkagerne i en ikke luk-
ket plasticpose i et køle-/svaleskab. 
Her er der tilpas fugtigt til, at kager-
ne bliver saftige. Senere kan kagerne 
så kommes i en kagedåse - hvis de 
ikke er spist allerede. 

Holdbarhed: 

Honningkagerne har en naturlig 
lang holdbarhed. De kager, der ikke 
bliver spist til jul kan bruges til Va-
lentines - eller til næste jul! 

Fordej: 

• 400 g honning 
• 400 g hvedemel 

Honning og hvedemel røres sammen 
til en fordej. Det foregår nemmest, 
hvis honningen er tempereret og fly-
dende. Det er dog ikke godt for hon-
ningens smag at blive varmet op til 
over 30 grader. 

Nu skal fordejen stå tildækket tørt 
og ikke for varmt i mindst en uge. 
Herved bliver den endnu mere tør og 
hård, samtidig med at den får smag. 
Fordej kan i princippet stå i måneds-
vis - og blive bedre. 

Grunddej: 

• 3 tsk. blandede krydderier (fx kar-
demomme, nelliker, kanel og mu-
skatnød) 

• 2 tsk. potaske opløst i en spsk. 
vand 

• 2tsk hjortetaksalt 
• 1 æggeblomme 
• 1 tsk. revet appelsinskal 

Når ugen (eller mere) er gået, røres 

Kagerne skal blot opbevares tørt. Et 
par dage før, de skal spises, stilles de 
fugtigt. 

Honninghjerter: 

Grunddejen udrulles med en kage-
rulle til en tykkelse på 1 cm. 

Dejen udstikkes i hjerter og disse 
bages på en bageplade med bagepa-
pir i ca. 14 min. Ved 170 grader. 

Når kagerne har trukket fugt nogle 
dage, er de klar til spisning. 

Tips: 

Honningkagedejen kan udstikkes i 
mange former og grundkagen er an-
vendelig i desserter som en saftig og 
krydret lagkagebund. 

Fra kageopskrifter.dk 

Honningkager 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilket dansk tøjmærke blev 
grundlagt af Naja og Karen i 
1994? 

Hvor mange år blev Jeanne 
Louise Calment, der ved sin 
død i 1997 var verdens ældste 
menneske? - 116, 119, 122 år 

Hvem udgav i 2000 albummet 
”Sing When You’re Winning”? 

Hvad kaldes den stråling, der 
er naturligt forekommende 
overalt på jorden? 

Hvor mange baller indgår i et 
spil Snooker? - 10, 14, 18 eller 
22? 


