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   NybroTidende 

BESKÆRING AF KOLLEGIETS TRÆER OG BUSKE - I sidste uge var De Blå Mænd på 

hårdt arbejde med at klippe grene af træer og buske forskellige steder på kollegiet. 

Blandt andet dette træ (billedet) fra EFJK-gården fik den helt store omgang, så kun 

selve stammen står tilbage. Også buskene fik så hatten passede, og alle buske er nu 

lige høje - i hvert fald i ABCD-gården!  

Oktober/november 2009 

KØKKENHYGIEJNEKONTROL I OK-
TOBER - Læs om besøget fra hygi-
ejnekontrollen på tre nye køkke-
ner i denne måned, og følg med i 
konkurrencen om, hvilket køkken, 
der har det mest rene og mest be-
skidte køkken.             Side 4 og 5 

LØBEKONKURRENCEN FÆRDIGLØ-
BET - Nu er de fem uger færdiglø-
bet, og selvom alle deltagere kæm-
pede bravt, var det ikke til at 
skjule resultatet. Læs om, hvor 
langt deltagerne løb tilsammen og 
hvem der løb længst.           Side 7 

KÆLDERCAFÉEN FYLDER 20 ÅR - I 
denne måned holder KælderCaféen 
stor jubilæumsfest, og du er invite-
ret. De har fundet på et festligt te-
ma og sjove events, som skal gøre 
aftenen endnu bedre. Læs mere om, 
hvad det handler om.     Side 8 og 9 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

Nyt Beboerrådsmøde 

Tirsdag d. 3/11 2009 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

 

 

 

 

Det er ikke tilladt at 
have nogen former for  
effekter stående på 
gangarealet samt 
svalegangene, da der 
skal være ryddet af hen-
syn til brandfare. Kon-

trolbesøg fra Brandsynet 
kan medføre en betragte-

lig bøde. 

Nyt fra  
Beboerrådet 

Klagenævnet  
informerer 



Desværre hentyder overskriften 

ikke til varmen i vejret - det er og 

bliver efterår med kulde, blæst og 

regn. Til gengæld er varmen kommet 

til kollegiet indenfor.  

Lars Kaj tændte i starten af oktober 
for varmen, så alle nu kan få opvar-
met deres værelser og lejligheder. 
Og med de seneste ugers kolde vejr 
in mente, må man sige det var på 
høje tid! 
Men varmeforbruget skal fra nu af 
kunne måles på den enkelte hus-
stand, ligesom det er sket med elfor-
bruget. Derfor vil der komme en 
montør rundt på alle værelser og i 
alle lejligheder i den kommende tid 
for at ”installere varmefordelings-
målere på radiatorerne, samt monte-

re et radiomodul på elmåleren”.  

Varsling nogle uger før 

Hver husstand vil få brev om dagen 
og tidsrummet for selve monterin-
gen nogle uger i forvejen - enkelte 
husstande har allerede fået deres 
brev.  
For at sikre en hurtig og smertefri 
montering er det vigtigt, at alle be-
boere gør plads foran alle deres ra-
diatorer i husstanden. På værelser-
ne skal man altså fjerne alle ting, 

der kan stå foran radiatoren på væ-
relset (evt. hvis man har en på bade-
værelset), mens det for lejlighederne 
er vigtigt både at huske radiatoren i 
gangen, i køkkenet og på badeværel-
set ud over de to i værelserne.  

Hvis ikke montøren kan komme til 
radiatoren(e) på den pågældende 
dag, vil det betyde et merbeløb pr. 
husstand på 312,50 kr for et ekstra-
besøg fra montøren. Dette beløb 
kommer beboerne højst sandsynligt 
selv til at betale på den ene eller 
anden måde.  

Så hold øje med postkassen og husk 
at frigøre jeres radiatorer!  

Cecilie, D-5 

Husk at lukke døren til cy-
kelskurene! 
Mandag d. 19. oktober 2009 kl ca. 20:30 
Blev to-tre cykler eller måske flere stjå-
let i ABCD-cykelskuret. Tre indvandre-
drenge på 17-20 år tog cyklerne og smed 
dem ind i en blå, gammel, varevogn, 
(Folkevogn), og kørte af sted med dem. 
Det er meldt til politiet, men de kan ik-
ke gøre så meget. Nummerpladen hu-
skes ikke fuldt ud, men de første tal var 
96. 

Derfor er det meget vigtigt, at alle hu-
sker at lukke skurene og tjekke, at de er 
låst. 

Annonce:  

Haves: En stor rusten kædesav 

Ønskes: Nosserne på de ukend-
te gerningsmænd, der en tirs-
dag nat i oktober måned tømte 
det ene LM-lige køkken for næ-
ste samtlige mad- og fryser 
varer. 

Henvendelse på LM liges køk-
ken. 

 

 

Fra Lars Kaj:  

Miele Turvask har fået 
nyt system 

Miele har skiftet system til online 
reservation af vaskemaskinerne.  

I den forbindelse er man nødt til 
at bruge sit oprindelige bruger-
navn og adgangskode modtaget 
ved indflytning.  

Hvis man har mistet dette, kan 
man besøge varmemesteren i åb-
ningstiden.  

Så kom varmen til Nybrogård Kollegiet 

Fra kollegianer til kollegianer: 
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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. 

Nu forsøger NybroTidende sig med et nyt, mere interaktivt tiltag, hvor det er muligt for den enkelte kollegianer at 

få en bestemt besked ud til alle andre på kollegiet via NybroTidende. Et alternativ til mailinglisten, som ofte kan 

ende i spam-bakken. 

Send derfor en mail til tidende@nybro.dk med din besked senest d. 20. i hver måned, og så vil den komme i Nybro-

Tidende den følgende gang.  

Nu kan man igen skrue op for varmen 

i radiatoren. Men snart kommer nok 

til at betale for sit eget forbrug. 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Søren B50, Cecilie D5, 
Pernille D55, Jonas D59, Micki F55, 
Mikkel J21, Sandra M47, Lasse 
M59, Camilla N31, Mathias O5, Jo-
nas P27, Mia S03, Morten S21, Bo 
S30  

Afbud: Scott, J31  

Ad 1) Mathias valgt til ordstyrer  

Ad 2) 9 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt for sidste 
beboerrådsmøde  

Ad 4) Dagordenen godkendt med 
tilføjelsen om, at Kanolaugets 
ekstrabevilling under punkt 8E er 
på 3058,75 kr.  

Ad 5) Økonomi:  

Der er endnu ikke udbetalt løn til 
netværksgruppen, sekretær eller 
NybroTidenes redaktør.  

Der står pt. 104.268,87kr. på NYK’s 
konto og 187.655,98 kr. på Netværk-
gruppens konto.  

Ad 6) Avisaffald: For at undgå at 
der kommer for mange reklamer på 
gangene ved postkasserne, skal alle 
have en mærkat med ’Nej tak til 
reklamer’ på postkassen. Disse 
mærkater kan bestilles over nettet 
på e-posthuset. Alle beboere skal 
registreres individuelt, da det er 
elektronisk omdeling. Der kan der-
for ikke gøres noget fra kollegiets 
side for at undgå de store mængder 
reklamer, der kommer. Fredag den 
2. oktober blev elrenoveringen af 
alle lejemål færdiggjort. Der blev 
desuden tændt for varmen.  

Ad 7) Der er blevet afholdt bestyrel-
sesmøde. Hele referatet ses som bi-
lag til dette referat men hovedpunk-
terne er: 

- Udlejningen af antennepositionen 

til Telia er blevet vedtaget. Dermed 
betaler Telia årligt 40.000 kr. til 
kollegiet. Kontrakten kan ikke opsi-
ges af hverken udlejer eller teleope-
ratør i 5 år.  

- Der er sket ændringer i ordensreg-
lementet, så det nu kun er tilladt at 
køre inden for bommene efter aftale 
med Ejendomsmesteren inden for 
dennes normale arbejdstid: mandag 
til fredag.  

- Det er blevet besluttet at bruge 
120.000 kr. inkl. moms på vedlige-
holdelse af gulvarealer i KælderCa-
féen og GH-kælderen.  

- Det er endnu ikke besluttet, hvor-
dan afregningen af el og varme sker 
på fælleskøkkenerne.  

- Ventetiden på at få tilbudt et væ-
relse er i øjeblikket 2-3 måneder, 
mens den for lejligheder er 3-6 må-
neder.  

Ad 8A) Filmklubben  

Det er endnu ikke besluttet, hvor 
der er et lokale til klubben. Der kan 
muligvis laves en udvidelse af Kæl-
derCaféens forsikring, så den kan 
dække filmklubbens inventar. På 
denne baggrund blev der stemt om 
oprettelse af en filmklub.  

For: 8  
Imod: 1  
Blank: 0  

Ad 8B) Regnskab for KælderCaféen  

Efter 1. og 2. kvartal er der et over-
skud på 82.932 kr. Fratrækkes ca. 
45.000 kr. haves resultatet for 2. 
kvartal. Resultatet er muligvis lidt 
for højt, da kassebeholdningen 
umiddelbart virker for stor. Resulta-
tet for 3. kvartal kommer til næste 
beboerrådsmøde, og det skulle også 
gerne give svar på nogle af tallene 
fra det første halve år.  

Ad 8C) Kopimaskine  

Behovet vurderes ikke til at være så 
stort for den enkelte beboer lige nu i 
forhold til at investere i en kopima-
skine, der kan benyttes af alle bebo-
ere. Det er vigtigt, at en ny kopima-
skine kan printe 150 eksemplarer af 
NybroTidende 10 gange om året. Bo 
undersøger muligheden for udlicite-
ring og køb af en ny printer, der kan 
klare opgaven med NybroTidende.  

Ad 8D) Ekstraordinær åbning af 
KælderCaféen torsdag den 15. okto-
ber  

Der blev stemt om mulighed for åb-
ning af KælderCaféen i tidsrummet 
21-03(05)  

For: 8  
Imod: 1  
Blank: 0  

Ad 8E) Ekstrabevilling til Kanolau-
get på 3058,75 kr.  

For: 8  
Imod: 0  
Blank: 1  

Ad 9) Indvalg af nye medlemmer og 
suppleanter:  

Kasper P31 ny suppleant for PR-
ulige  

Ad 10) Evt.:  

Mikkel skal på dirrigent/ordstyrer 
kursus, så han er klar til tjansen 
fremover!  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 
tirsdag den 3. november 2009 kl. 
19 i GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 
Pernille D55, pernilleba-
cher@hotmail.com, i hænde senest 
10 dage før.  

Tak for god ro og orden!  

Referat af beboerrådsmøde mandag den 5. oktober 2009  
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Fra opeepl: 

14% af danskerne har tabt mobilen i toilettet.  

67% af alle danskere tror, at kildevand er sundere end postevand. 

20% af alle danskere har ”lånt” en cykel på vej hjem fra byen. 

42% af alle danskere har pruttet i toget og ladet som om det var sidemanden. 

27% af alle danskere afleverer aldrig lånt tøj tilbage. 

Hvad gør du? 



For anden gang har køkkenhygiej-

nepolitiet været på besøg på tre me-

re eller mindre tilfældigt udvalgte 

fælleskøkkener på kollegiet for at 

tjekke den generelle hygiejnestan-

dard.  Men hvordan klarer køkke-

nerne sig i den samlede konkurrence 

om titlen som hhv. ”Nybrogård Kol-

legiets mest rene køkken” og 

”Nybrogård Kollegiets mest uhum-

ske køkken”? Læs med her. 

AB-ulige – forskellig standard 

Vores runde startede på AB-ulige, 
og førstehåndsindtrykket var gan-
ske udmærket. På højre køkken 
stod der ganske vist en smule op-
vask i form af nogle glas fremme, 
men ellers bar køkkenet ikke præg 
af at være uhygiejnisk. Den relativt 
lille opvask kan dog skyldes, at 
man på dette køkken har valgt at 
placere mikroovnen i ”opvask-
hjørnet”, hvor der ellers på andre 
køkkener kan være tendens til 
stabling af opvask. Denne gode ide 
er hermed givet videre til resten af 
kollegiet. 

Der var ingen madrester på borde-
ne og alle urene viskestykker lå 
allerede i vaske-
tøjskurven. Køle-
skabene var be-
skidte i bunden, 
men der var in-
gen dårlig lugt, 
og på trods af 
gryderne med 
madrester – hvil-
ket er en for-
holdsvis uhygiej-
nisk opbevarings-
metode for mad-
varer – så det ud 
til, at beboerne holdt deres køleska-
be fri for skidt og for gammel mad. 

Det venstre køkken var i en smule 

værre stand. Her blev vi mødt af en 
brugt pande på komfuret med ind-
tørret fedt, der sandsynligvis ikke 
havde været brugt længe.  

Derudover var der smør og rugbrød 
på spisebordet på trods af, at der 
ikke var andre tegn på, at nogle 
skulle spise der eller ville komme og 
rydde op. Dette er 
et klart minus i 
forhold til den ge-
nerelle hygiejne af 
madvarer, fordi 
smør skal opbeva-
res i køleskabet. 

Køleskabene på 
dette køkken var heller ikke udpræ-
get hygiejniske. De fleste af dem var 
ulækre i bunden, og et sted var der 
endda løbet en form for kødsaft eller 
anden væske ud på hylderne, og det 
havde efterfølgende smurt de om-
kringliggende ting ind. Til gengæld 
fik vi at 
vide, at der 
med jævne 
mellemrum 
er fælles 
køkkenren-
gøring, og 
at gardi-
nerne for 
nyligt var blevet vaskede. 

De to køkkener var af ret forskellig 
standard, men da der skal gives en 
samlet bedømmelse af 
gangenes køkkener, kan 
det ”kun” blive til en smi-
ley med et mindre stort 
smil. 

LM-lige – opvask på opvask 

Efter AB-ulige kom turen til køkke-
nerne på LM-lige. Igen var første 
besøg på det højre køkken, og her 
var første ind-
tryk en del op-
vask – både ren 
opvask i opva-
skestativet, men 
også beskidt 
opvask i vasken 
og på bordene. Køkkenbordet var 
endvidere fyldt med krummer, og 
der var generelt ret rodet i køkke-
net.  

I mange af køleskabene var bunden 
beskidt, som 
det også er 
set på man-
ge af de an-
dre køkke-
ner, men 
ingen tegn 
på for gam-
mel mad eller rester, der lå løst i 
køleskabet. 

Turen ind i venstre køkken blev lidt 
af en overraskelse. Vi havde først 
noteret os en rimelig stor mængde 
opvask på det højre køkken, men 
denne opvask blev i sandhed gjort 
til skamme i forhold til, hvad der 
mødte os i venstre køkken. Her var 
opvasken enorm, og det så ikke 
umiddelbart ud til, at dette skyldtes 
en enkelt person.  

Fortsættes på næste side... 

Køkkenhygiejnekontrol i oktober: besøg på AB, LM og PR 
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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 

Resterne på de tallerkener, der stod 
på bordet, så ikke ud til at komme 
fra samme ret, og der var desuden 
både dybe og flade tallerkener samt 
flere forskellige gryder, pander og 
fade.  

Også i dette køkken var der ube-
stemmelige madrester og skidt i 
bunden af de 
fleste køle-
skabe, og 
endda gryder 
med madre-
ster uden låg 
i et af køle-
skabene! På 
hylderne i 
køkkenet stod en åben melpakke, 
hvor diverse insekter har frit spil. 

Og da køkkenet i 
forvejen havde be-
søg af fluer, er 
sandsynligheden 
stor for, at der har 
været ’ubudne gæ-
ster’ i melet. En 
sidste observation 
var, at sovesofaen 
på køkkenet var 
udslået, hvilket 
indikerer, at nogle 
har sovet der. Hvis 
dette har været 
tilfældet, er det 

endnu et dyk i smiley-bogen. 

Men på dette køkken har brugerne 
faktisk – på 
trods af oven-
stående – ind-
ført en ugent-
lig rengørings-
plan, hvor alle 
skiftes til at 
have tjansen. 
Om denne 
ordning fun-
gerer på an-
dre af ugens 
dage, melder 
historien ikke noget om – i så fald 

må vi være kommet forbi, før den 
ansvarlige havde planlagt at udføre 
sit arbejde. 

LM-lige har ikke levet op til kravene 
om køkkenhygiejne, og især 
den voldsomme opvask 
trækker nedad i regnska-
bet. Det må derfor kun blive 
til en smiley med en stram 
mine for denne gang. Vi håber, det 
snart bliver bedre. 

PR-ulige – meget rene køleskabe 

PR-ulige var dagens sidste besøg, og 
højre køkken 
stod for tur 
først. Her 
var ingen 
beskidt op-
vask, men til 
gengæld en 
del rent op-
vask på bordene.  

Køleskabene var ikke rene i bunden, 
men der var ikke tegn på hverken 
for gammel mad eller madrester.  

I køkkenet var der en stærk lugt af 
røg, så det formodes, at folk enten 
ryger på køkkenet eller i døren ud til 
haven, hvilket er 
uhygiejnisk. 

På venstre køk-
ken var der nogle 
få glas som op-
vask, og en tom 
mælkekarton lå 
på køkkenbordet. 
Selve køkkenet 
bar dog ikke 
præg af voldsom 
dårlig hygiejne, 
og den tomme 
mælkekarton kan 
være en glemsel.  

Det mest bemær-
kelsesværdigt 
ved dette køkken 
var dog køleskabene. Ulig mange af 
de andre besøgte køkkener var samt-
lige køleskabe på dette køkken helt 

rene – også i bunden! Dette er klart 
et plus for 
køkkenhy-
giejnen. En 
enkelt kniv 
med smør-
rester blev 
fundet i det 
ene af køle-
skabene, 
men ellers 
var der in-
tet at se. 
Dog var en 
af fryserne oppe på hele 25 plusgra-
der, hvilket betød, at de få ting, der 
lå tilbage i fryseren, var optøede og 
nu udsendte 
en ubehagelig 
lugt i hele 
køkkenet. 
Dette bør 
man få taget 
hånd om hurtigst muligt, da det 
ikke er godt for hygiejnen, og så er 
det endvidere ubehageligt at færdes 
– og endnu mere at lave mad – i et 
køkken, der lugter dårligt. 

Dog var oplevelsen af PR-
uliges køkkener generelt 
positiv, og de får hermed 
tildelt en næsten glad 
smiley som bevis. 

Det var denne måneds køkkenhygi-

ejnekontrol. Læs med i næste må-

ned, hvor tre nye gange står for tur! 

Pernille, D-55, og Cecilie, D-5 
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Køkkenhygiejnekontrol 
på Nybrogård Kollegiet 

 

Læs med i næste måned, 
hvor tre nye fælleskøkke-
ner bliver udsat for streng 

hygiejnekontrol. 

Måske er det dit køkken, 
der står for tur?   

 

Hvem ved? 

 



tabt til Bergsøe med 1-6, så Nybro-
gård og POP lå derfor pointmæssigt 
lige. Sidste kamp for Nybrogård 
blev spillet søndag d. 11. oktober – 
samtidig med kampen mellem POP 
og Egmont. 

Målfest i sidste kamp 

Kampen mod Kampsax var en sand 
målfest for spillerne på FC Nybro. 
Vores kollegiehold pressede på fra 
start af, og det blev til flere store 
chancer foran modstanderens mål. 
Kampsax kom omvendt ikke til sær-
lig mange chancer, og de få gange 
bolden kom over midterstregen, 
stod FC Nybros forsvar fast og fik 
bolden den anden vej. I den modsat-
te ende var angriberne ekstra krea-
tive, og tilsammen med de mange 
udskiftere, der gav FC Nybro forny-
et energi, betød det klar overlegen-
hed i forhold til Kampsax. Første 
halvleg endte 1-0 til FC Nybro, men 
det skulle vise sig at blive til en del 
mere efter pausen.  

Cirka et kvarter inde i anden halvleg 
havde Kampsax deres eneste store 
chance foran mål, men bolden gik 
halvanden meter forbi mål. Ganske 
kort tid efter scorede FC Nybro i den 
anden ende, og herefter var der in-
gen tvivl om udfaldet af kampen. FC 
Nybro spillede mildest talt Kampsax 
ud af banen med det ene mål efter 
det andet, selvom Kampsax satte alt 
ind på at få scoret det sidste kvarter 
af kampen – dog uden større held. 
Kampen endte 7-0 til vores kollegie-
hold. Efter kampen var holdet sær-
ligt tilfreds med det stabile forsvar, 
det kreative angrebsspil og ikke 
mindst det faktum, at de havde holdt 
nullet. 

Resultatet blev altså, at Nybrogård 
overhalede POP i sidste kamp og 
derfor kunne indtage 7. pladsen i 
den endelige stilling for denne sæ-
son. Godt gået, FC Nybro!  

Cecilie, D-5 

Så er turneringen slut for FC 
Nybros vedkommende, og man må 

sige, at holdet satte en sand slut-

spurt ind rent pointmæssigt i de to 

sidste kampe – og det gav udslag i 

den samlede stilling. 

Gennem hele turneringen har FC 
Nybros tætteste modstander været 
kammeraterne fra POP. Desværre 
tabte vores kollegiehold deres ind-
byrdes kamp i slutningen af sep-
tember, hvorved POP rykkede op på 
pladsen over FC Nybro med tre po-
int til deres fordel. Med to kampe 
igen for begge hold var det derfor 
vigtigt for FC Nybro at vinde begge 
deres kampe, hvis de skulle gøre sig 
forhåbninger om at vinde 7. pladsen 
tilbage. 

POP med to svære kampe 

POP skulle først møde Bergsøe-
holdet på hjemmebane og til sidst 
de regerende mestre fra Egmont på 
udebane, og de havde derfor to svæ-
re kampe foran sig.  FC Nybro skul-
le først møde Regensen på hjemme-
bane og til sidst Kampsax, der har 
holdt sikkert fast i sidstepladsen 
gennem det meste af turneringen. 
FC Nybro havde tidligere på sæso-
nen vundet over begge hold, så der 
var derfor pres på spillerne om at 
leve op til både forventninger og 
forhåbninger. 

Første kamp blev afgjort hurtigere 
end planlagt, da Regensen måtte 
melde afbud på grund af for få spil-
lere, og således var første kamp 
vundet 3-0. Samtidig havde POP 

Kl. 19 i GH-Kælderen 

Dagsorden:  

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) Kanolauget søger om 5000 kr. re-
paration af en kano samt en ny pagaj 
og evt. et par nye veste  

B) KælderCaféens regnskab for 3. 
kvartal  

C) Ny kopimaskine, forskellige for-
slag ved Bo, S30  

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 2. no-
vember.  

Vel mødt!  

FC Nybro: en sand slutspurt i overtiden! 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde tirsdag d. 3. november 2009 
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Hold Kampe V U T Score Diff Point 

Egmont 16 13 2 1 54 - 17 37 41 

OMK Nonstars 16 10 2 4 59 - 31 28 32 

Studentergaarden 16 10 1 5 45 - 20 25 31 

Bergsøe 16 8 4 4 33 - 26 7 28 

Regensen 16 8 1 7 37 - 33 4 25 

Hjortespring 16 5 2 9 27 - 45 -18 17 

Nybrogaard 16 5 1 10 27 - 44 -17 16 

POP 16 3 4 9 26 - 42 -16 13 

Kampsax 16 1 1 14 14 - 64 -50 4 



Efter fem uger er løbekonkurrencen 

på Nybrogård ved vejs ende. Løber-

ne på begge hold har kæmpet bravt, 

men trods en ihærdig indsats kunne 

pigerne ikke nå drengenes antal 

kilometre. I alt endte drengene såle-

des med at løbe1635,3 km, hvilket 

er 222,1 km mere end pigernes 

1423,2 km. 

Selvom drengene formåede at vinde 
med over 200 km på de fem uger, 
fulgtes de to 
hold ad kilo-
metermæssigt 
de fleste uger. 
Efter første 
uge havde 
drengene og 
pigerne stort 
set løbet sam-
me distance, 
dog med dren-
gene som vin-
der med bare 
13,2 km. Uge 
to endte lige-
ledes tæt, 
men denne 
uge var det 
pigerne, der 
havde løbet 
længst, og 
drengenes 
forspring 
skrumpede. Efter de to ugers løb 
havde de to hold tilsammen løbet 
en distance, der svarer til at løbe 
fra Lyngby til Venedig (se kort). 
Uge tre var ugen, hvor drengene for 
alvor trak fra pigerne med over 100 

km på den ene uge. Tilsammen hav-
de løbekonkurrenterne nu løbet lidt 
længere end til Rom, og der var i 
den grad lagt op til et spændende 
kapløb om, hvorvidt pigerne kunne 
nå at hale ind på drengene på de 
sidste to uger, eller om drengene 
kunne formå at holde – eller øge – 
deres forspring indtil konkurrencen 
var slut. Uge fire var tættere end 
uge tre, men dog til drengenes for-
del, og de øgede derfor deres for-

spring yderli-
gere. Deltager-
ne ville nu 
være nået til 
Messinastræ-
det mellem 
Italien og Sici-
lien, hvis man 
lagde deres 
distancer sam-
men. Den sid-
ste uge, uge 
fem, var om-
trent lige så 
tæt som uge et 
og to, men det 
betød også, at 
pigerne ikke 
havde formået 
at indhente 
drengenes 
forspring fra 
uge tre. Piger-

ne måtte således se sig slået, og 
drengene kan med god samvittighed 
danse sejrsdansen. 

Der er dog ingen tvivl om, at alle har 
kæmpet flot i konkurrencen – og 

mon ikke pigernes brændende ønske 
om revanche (?) resulterer i endnu 
en konkurrence til foråret? Vi får se. 
Uanset hvad var det et godt initiativ 
og et flot deltagerantal, der blot be-
viser, at Nybrogård også er et aktivt 
kollegium med løbeglade menne-
sker, der nyder at udnytte den spek-
takulære natur, som omgiver os her 
i Lyngby. 

Vi ses på stierne til foråret! 

Redaktionen 

Løbekonkurrencen færdigløbet 
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Løbekonkurrencen i tal: 

Bedste pige: Cathrine, B-52 (136,3 km) 

Bedste dreng: Irnis, G-23 (165,0 km) 

Gennemsnit pigerne: 37,5 km 

Gennemsnit drengene: 43,0 km 

Løbedistance pigerne: 1423,2 km  

Løbedistance drengene: 1635,3 km 

Løbedistance i alt:  3058,5 km 

Kort over løbedistancer for de forskellige uger. 

Uge 2: 1447,4 km (Venedig), uge 3: 2002,4 km 

(Rom), uge 4: 2508,9 (Messinastrædet) og uge 

5: 3058,5 km (Gibraltar). 

Løbedistance for hver uge          Totale løbedistance 

Gennemsnitlig distance fordelt på ture 



I denne måned fylder KælderCafé-
en 20 år, og det skal fejres med et 

brag af en jubilæumsfest. Lørdag 

den 21. november inviteres alle kol-

legianere derfor til stor fest i Kæl-

derCaféen fra kl. 20 og til langt ud 

på natten. 

KælderCaféen har lagt i støbeskeen 
til en af de største fester på kollegi-
et i mange år. De har hyret DJ Cle-
ment, aftalt med kioskmanden Ah-
med om at sælge mad, og så har de 
arrangeret en pokerturnering i æg-
te kasino-stil. Temaet for aftenen er 
også kasino, så det forventes, at 
folk møder op i deres festligste tøj – 
det kan være jakkesæt for drengene 
og kjole for pigerne. Man vil blive 
modtaget af en rød løber, og afte-
nens flotteste outfit vil blive kåret 
og belønnet med en gratis drink. 

KælderCaféen giver til gengæld 
første fustage øl gratis, og resten af 
natten er der drinks og øl til fordel-
agtige kollegiepriser. Som et ekstra 
tiltag har de endda planlagt to spe-
cielle drinks til anledningen. Den 
ene er en FC Nybro Drink til 15 kr. 
mens den anden kaldes Nybro Spe-
cial, der indeholder 3 gange så me-
get alkohol som normale drinks og 
sælges for 40 kr. 

Pokerturnering 
Pokerturneringen er aftenens høj-
depunkt. Hver gang deltager med 
en repræsentant, der spiller mod de 
resterende 17 gangrepræsentanter. 
Hvis man på gangen har flere kan-
didater til pladsen, må man selv 
indbyrdes afgø-
re det med en 
gang-
pokerturnering, 
så den bedste 
pokerspiller 
kommer til at 
spille den 
egentlig turne-
ring. Der er nemlig flotte præmier 
på højkant til vinderen! Og bor du i 
lejlighed og føler dig udenfor, så 
fortvivl ikke. Alle lejligheder er 
nemlig med hos det køkken, man 
deler bogstav med – bor man derfor 
i H-1 skal man deltage i gangturne-
ringen på GH-ulige køkkenet. 

Turneringen løber af stabelen kl. 20 
i KælderCaféens lokaler, og alle er 

velkomne til at komme og heppe på 
deres gangrepræsentant – også ven-
ner udefra. Der vil være ekstra for-
delagtige tilbud på øl og drinks un-
der selve turneringen. Øl koster 15 
kr. for ½ liter og martinidrinksene i 
ægte James Bond-stil kan købes for 
en flad tyver. Under hele turnerin-
gen vil der ligeledes være servering 
ved bordene, så spillerne er forsynet, 
og alle deltagere i pokerturneringen 
får derudover en øl eller en standard 
drink gratis. 

De 18 pokerspillere bliver fordelt ved 
tre borde med hver seks personer ved 
og spiller den indledende runde. Når 
der kun er to spillere tilbage ved 
hvert bord, slås det sammen til ét 
bord – finalebordet. Herefter spilles 
finalen indtil vinderen er fundet. 
KælderCaféen har endda fået fat i en 
dealer udefra, så der garanteres fair 
spil. 

Pokerreglerne er de traditionelle Te-
xas Hold’em (se boks) og blinds stiger 
på tid for at spillet ikke skal trække 
ud. 

Der kommer yderligere informatio-
ner om tilmelding m.m. på mail 
snarest. 

Resten af aftenen 

Efter at pokerturneringen er fær-
digspillet, og vinderen er kåret, 
bliver KælderCaféen igen til en cafe 
med musik og dansegulv. DJ Cle-
ment går på kl. 24 og spiller det 
meste af natten. Kioskmanden Ah-
med kommer også forbi med en bod 
til salg af kebab, så pokerspillerne 
og de resterende gæster ikke skal 
gå sultne i seng. 

Så kom ned og fejr KælderCaféens 
20 års jubilæum LØRDAG D. 21. 
NOVEMBER 2009 fra kl. 20.00! 
Som de selv siger: Vi ses i Kælder-
Caféen……………… Hvor ellers? 

Cecilie, D-5 

KælderCaféen fylder 20 år! 
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Kom ned og ønsk KælderCaféen tillykke med de 20 år. Vores lokale kollegie-

bar har holdt utallige fester for os gennem årene. Senest var det fastelavn, bød 

på tøndeslagning, udklædningskonkurrence og slikspisning.  



 

 

Overskrift på indersiden 
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Arrangementer i Kælder-
caféen for okt/nov måned: 

GODE TILBUD TIL JUBILÆUM: 
 

FC Nybro Drink      15 kr.  

Nybro Special (3 x alkohol) 40 kr. 

Under pokerturnering: 

Øl (½ liter)      15 kr. 

Martini (James Bond)         20 kr. 

 

 

Vi ses i KælderCaféen………… 
Hvor ellers? 

SIDE 9 

30. oktober      Julebryg 

31. oktober Halloween 

21. november  20 års jubilæum 

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

• Onsdag  kun efter aftale  
• Fredag   20-03 (05) 
• Lørdag   23-03 (05) 

med i hånden. Anden budrunde star-
ter ved spilleren til venstre for dealer 
button. Første og anden budrunde er 
minimumsindsatsen på bordet. F. eks. 
hvis bordet er et $10- $20 limit bord, 
er hvert bud på $10. Du har følgende 
muligheder: Bet, Check, Call, Raise og 
Fold. Alle spillere skal betale lige me-
get til puljen, før den er slut. 

The Turn 
Efter denne budrunde, kommer det 
fjerde fælleskort på bordet. Dette kort 
hedder ”turn”. I denne runde stiger 
indsatsen fra minimum til det dobbel-
te. Du har følgende muligheder: Bet, 
Check, Call, Raise og Fold. Alle spille-
re skal betale lige meget til puljen, før 
den er slut. 

The River 
Når denne budrunde er overstået, 
bliver det femte fælleskort delt. Dette 

Hver spiller får tildelt to kort, de 
andre spillere ikke kan se. Der bliver 
tildelt fem åbne kort på bordet. Du 
kan bruge alle fem kort sammen 
med dine to lukkede kort, så de i alt 
giver den bedste pokerhånd á 5 kort. 

Spillet starter 
Når blinds er lagt, får hver spiller 2 
lukkede kort og budrunderne begyn-
der. Den første der skal spille sine 
kort er spilleren til venstre for big 
blind. Du har følgende muligheder: 
Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle 
spillere skal betale lige meget til 
puljen, før den er slut. (Spil kun de 
bedste starthænder). 

The Flop 
Efter den første budrunde, bliver der 
tildelt 3 åbne kort på bordet. Dette 
kaldes ”the flop”. Flop kortene er 
fælles for alle spillere, der stadig er 

kort hedder ”river”. The River er det 
sidste fælleskort i Hold’em spillet.  
Du har følgende muligheder: Bet, 
Check, Call, Raise og Fold. Alle spil-
lere skal betale lige meget til puljen, 
før den er slut. 

Showdown 
Når den sidste budrunde er overstå-
et og der er flere end én spiller tilba-
ge, så er det den spiller der enten 
har ”bettet” eller ”raised” der skal 
vise sine kort. Den spiller der i alt 
har de fem bedste kort vinder pot-
ten. Hvis to eller flere spillere har de 
samme kort, vil potten blive fordelt 
lige i mellem dem. 
Når kortene er vist og potten fordelt, 
begynder en ny runde. 

Held og lykke!  

Regler: Sådan spilles Texas Hold’em poker 



El-renovering: afsluttende kommentarer 
slutninger undervejs? 

Nej, ikke i større omfang. 

Hvad var det mest komplicerede for 

jer under renoveringen (både for elek-

trikerne og som projektleder)? 

Problemer med leverancer har været 
det største problem for begge par-
ter. Dette var dog løst efter blok CD. 

Hvad har I helt præcist lavet? (en 

kort beskrivelse af, hvad I har sat 

op/skiftet/fjernet m.m. og hvordan 

det vil påvirke beboerne fremover) 

I forbindelse med denne renovering 
er hele el-installationen udskiftet i 
værelser/lejligheder. Der er opsat 
nye lamper i entre, bad samt køkke-
ner som fast belysning. Derudover er 
der opsat røgalarm, som er koblet 
sammen med de røgalarmer, der er 
opsat på gangarealerne og fælleskøk-
kenerne. Dette betyder, at hvis der 
opstår en brand på gangarealerne, 
vil alle røgalarmerne aktiveres, men 
hvis det kun er på værelserne eller i 
et af fælleskøkkenerne, vil kun den 
aktiverede alarm give lyd fra sig.  

Der er sat nye gruppetavler op i alle 
boliger samt fælleskøkkener. Denne 
gruppetavle er forsynet med et HPFI
-relæ samt Automat sikringer, som, 
hvis der skulle ske en fejl/
overbelastning af elinstallationen, vil 
udkoble en af disse, og der vil heref-
ter ikke længere være strøm i den 

pågældende bolig. Brugeren vil så 
selv have mulighed for at indkoble 
det igen, hvis fejlen/
overbelastningen er fjernet.  

Derudover vil det være muligt at 
følge med i sit eget elforbrug 

Har beboerne generelt været gode 

eller mindre gode til at pakke deres 

ting sammen på den ”rigtige” måde? 

(var bunken med møbler for stor, 

havde nogle glemt at fjerne møbler, 

hylder m.m.) 

Generelt har der været 2-4 boliger 
pr plan, der ikke har været ryddet. 
Dette har varmemesteren så sørget 
for. 

Er I så helt færdige nu? Hvis nej, 

hvad mangler? 

Vi er helt færdige den 6/11-09 

Andet? 

Det er min opfattelse, at der alt i 
alt har været et godt sammenarbej-
de mellem KAB, varmemesteren, 
beboerne og os i hele perioden, og 
hvor de fleste spørgsmål/problemer 
er besvaret/løst hurtigt og uden 
nogle konflikter.  

De folk, jeg har haft gående herude, 
har udtrykt, at de har været glade 
for  at være her. 

Tak til Alexander for svarene. 

Cecilie, D-5 

Så har alle på kollegiet været igen-
nem en omgang el-renovering og 

genhusning , mens elektrikerne har 

arbejdet på højtryk for at blive fær-

dig til tiden. Nu er de næsten færdi-

ge, og i den forbindelse har jeg 

spurgt projektleder Alexander om, 

hvordan han fornemmer, at hele 

forløbet generelt set har været.  

Hvordan synes du forløbet med el-

renoveringen generelt set har været? 

Forløbet med el-renoveringen er 
generelt gået godt. Der var meget 
at se til i starten med hensyn til 
hvordan opgaven bedst skulle løses. 
Dette var dog på plads efter første 
blok var færdig. 

Var der komplikationer undervejs? 

Hvilke? 

Ja, vi har haft problemer med nogle 
leverancer, som i et enkelt tilfælde 
er blevet løst ved at opsætte et til-
svarende produkt efter bygherres 
godkendelse. 

Er den oprindelige tidsplan over-

holdt? Hvis nej, hvad er skredet? 

Tidsplanen skred kun en dag i for-
bindelse med arbejdet på første 
blok i stueplan, da der blev brugt 
megen tid på at finde løsninger til, 
hvordan opgaven skulle løses i 
praksis. 

Har I været nødt til at revidere be-
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Kæledyr i juletiden 

Skal du ud at rejse i juleferien, eller skal du være væk hjemmefra juleaften eller nytårsaften? Og 

har du et kæledyr, du helst ikke vil lade alene?  

Du kan trygt rejse, hvis du laver en aftale med mig. Jeg ser gerne efter dyret i flere dage af 

gangen, men eksempelvis nytårsaften kan vi sagtens lave en aftens-aftale. I anledning af højtiden 

ser jeg også efter og lufter hunde, hvis jeg inden er blevet introduceret for dyret og blevet accepte-

ret. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig! 

Line, M01 

Priser: 
Kattepasning pr. døgn: 50 kr. 
Pasning af dyr i bur pr. døgn: 50 kr. 
Hundeluftning eller tilsyn: 20 kr. 

Se KatteKollegiet.dk/pasning eller kontakt mig på  

Line.HUF@gmail.com eller 30 29 04 18 for mere information.  



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 
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      Thomas, G-26 
          

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

JK-lige         
     

LM-ulige 
     

LM-lige       Philip, L-31 
       Lasse, M-59   

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Julie, N-29 (sup.)  

NO-lige        

     

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

PR-lige       Kristine, P-20 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Jens Olav, S-39 (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 

 

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 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  Mia, H-06 

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 

Musikklub  Kunstklub 
Philip, L-31  Julie, H-51 
Lasse, M-59 

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

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 Trailer 
koster det:  Lars Kaj (insp.) 

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

KælderCaféen 
Formand  Daglig leder 
Bo, S-30  Christoffer, K-55  
Næstformand  Bestyrelsesmedl. 
Martin, T-51  Casper, B-18 
Kasserer  Udlejning og job 
Allan, B-55  spørg på mail 
Beboerrådsrep. Mail: cafe@nybro.dk 
Maria, E-21  Tlf: 4004      

Åbningstider 

Onsdag kun åbent, hvis det annonceres.  

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

Lørdag kl. 23-03 (05) 

Mulighed for udlejning til privatfester         

fredag og lørdag kl. 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) 

re sammen med paprika. Brun det 
hakkede ok-
sekød. Skræl 
kartofler og 
gulerødder, 
skær dem i 
små tern. Put 
dem i gryden 

sammen med flåede tomater, og 2 dl. 
vand. Lad suppen koge i ca. 30 min. 
Smag til med salt og peber. 
Skal suppen være lidt mere lækker så 
skær en rød peber i tern og hæld i, ca. 
2 min. inden serveringen. 

Serveres med godt madbrød. 

Billig porre/kartoffelsuppe 

Ingredienser: 

1 mellemstort løg. 
3-4 porrer toppe eller 2 porrer 
7,5 dl. bouillon/suppe 
bacon i tern efter smag 
evt. purløg 
(evt. en rest knold-selleri, persillerod 
eller andet) 
salt, peber  

Dagene bliver kortere, regn og 

blæst har afløst sol og sommer, og vi 

trænger i den grad til energi og var-

me. Her kommer derfor et par bud 

på nogle lækre supper til at varme 

og styrke sig på (fra maduniver-

set.dk) - alle naturligvis til studen-

terpriser:   

Billig Gullashsuppe 

Ingredienser: 

2 rødløg 
2 fed hvidløg 
4 mellemstore kartofler 
3 mellem store gulerødder 
400 g. hakket oksekød (lavt fedtind-
hold) 
2 spsk. paprika 
1 dåse flåede tomater 
vand 
Salt og peber 

Fremgangsmåde: 

Hak løg og hvidløg, brun dem i en 
lille smule olie, indtil løgene er kla-

Fremgangsmåde: 

Skræl kartoflerne og skær dem i 
tern. Rengør porretoppene og skær 
dem i skiver. Snit løget fint. Brun 
løgene i en lille smule olie indtil de 
er klar, hæld suppe i gryden. Deref-
ter kommes kartofler, porrer og evt. 
andre grønsager i. Lad det hele koge 
under låg i 20-25 min. Rist i mel-
lemtiden bacon på panden. 
Når grøn-
sagerne er 
møre, 
blendes
( eller mo-
ses). Hæl-
des tilbage 
i suppen 
igen. Sma-
ges til med salt og peber (evt. en 
rest fløde) 

Suppen pyntes med bacon og evt. 
purløg. Der serveres nybagt brød til. 

Bon appetit! 

Cecilie, D-5  

Efterårs– og vinterspise: suppe 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

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

 

Hvilket land stammer retten 
tzatziki fra? 

Hvor mange gange har Roger 
Moore spillet rollen som Ja-
mes Bond? - 3, 5, 7 eller 9? 

Hvad hed den reformpolitik 
Mikhail Gorbatjov indførte i 
Sovjet? 

Hvad er det danske ord for 
demokrati? 


