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NybroTidende 

I denne måned er NybroTidende særdeles relevant for kage-entusiaster; Nannas mad-
klumme indeholder nemlig en opskrift, som vil give alle, der ikke selv har gode idéer, 
mulighed for at bage en kage til Kagefestivalen. Selvfølgelig kan opskriften også bru-
ges på andre tidspunkter. Derudover søger Kagefestivalen frivillige til at smage på 
kage.              Kagefestivalen side 8 
               Madklummen side 10 

November 2012 

Så er det blevet tid til Halloween, og 
i den anledning vil vi fra redaktio-
nens side komme ind på, hvad Hallo-
ween egentlig er, hvor det stammer 
fra og hvordan det har udviklet sig 
til det, vi fejrer i dag. 
 
            Side 7 

J-dag er lige om hjørnet! Af den 
grund har vi været ude at smage på 
de forskellige juleøl, der allerede er 
ude i butikkerne. Dem har vi så vur-
deret og skrevet om, så i kan finde 
alle de gode øl uden alt for meget 
arbejde. 
           Side 6 

KælderCaféen søger nye bartende-
re. Det betyder, at alle nu har 
chancen for at realisere deres in-
dre drøm som bartender. Så hvis 
man har brug for at være det mest 
cool menneske nede i KælderCafé-
en, så har man muligheden nu. 
         Side 2 

Nybrogård Kollegiets Interne Blad 

Der vil fra den 31. 
oktober igen være pa-
pir i printeren nede i 
GH-kælderen til dem, 

der bruger den. 
 

Multibaneprojektet 
er kommet i nye hæn-
der, og det bliver der-

for taget op igen. 
 

Kagefestivalen har 
fået lov til at bruge 

KælderCaféen under 
festivalen! 

 
Næste  

Beboerrådsmøde  
Tirsdag d. 6. november 

2012  
kl. 19:00 i GH-Kælderen.  

Nyt fra  
Beboerrådet 



KælderCaféens Generalforsamling 
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Søndag d. 28. oktober blev der holdt 
generalforsamling i KælderCaféen — 
en begivenhed, der bragte ændringer 
til strukturen i vores fredagsbar. 

KælderCaféens øverste organ, besty-
relsen, er blevet omdannet fra 5 til 
nu 6 medlemmer, hvor deres indbyr-
des konstituering nu er således: 

Amanda Elfort er ny formand efter 
Nikolaj Folander Smit. Nina Sigvard-
sen er som nyt medlem af bestyrelsen 
blevet valgt ind som næstformand. 
Samuel Elliot fortsætter som kasse-
rer, mens nyvalgte Chelina Kristen-
sen er valgt ind som sekretær.  

Derudover er Jacob Riis fortsat med-
lem af bestyrelsen som ”frit medlem”, 
mens Jonas Hansen også fortsætter 
som repræsentant for Beboerrådet. 
Sidst, men ikke mindst, fortsætter 
Maria Willemoes som suppleant. 

Foruden indmeldelsen af nye besty-
relsesmedlemmer samt deres indbyr-
des konstituering, så var meget af 
aftenens fokus rettet mod forenin-
gens vedtægter, og hvordan disse 
kunne bidrage til ændringen af for-
eningens struktur. Som et nyt mål 
ønsker KælderCaféen at udglatte den 
organisatoriske opbygning, således at 

der opnås en mere flad struktur. Det-
te betyder bl.a., at man har valgt at 
nedlægge hvervet som ”daglig leder” 
og i stedet uddele dennes ansvarsom-
råder til en række frivillige. Det er 
således muligt for alle at hjælpe til, 
såfremt man ønsker det. Hovedtan-
ken bag dette er, at man for fremti-
den ønsker at sikre sig, at man bedre 
kan bibeholde foreningens erfaringer, 
når enkeltpersoner forlader Kælder-
Caféen og Nybrogård Kollegiet. 

Dette betyder, at alle på kollegiet nu 
kan give en hånd med i KælderCafé-
en — også uden at skulle være enten 
bartender eller medlem i bestyrelsen. 
Tag blot fat i personerne i baren eller 
skriv til bestyrelsen, så kan du få en 
fod indenfor. 

Derudover mangler KælderCaféen 
bartendere, som det kan ses af an-
noncen nedenfor. Så støt op om vores 
fælles bar, der leverer et fantastisk 
stykke arbejde uge efter uge, og som 
omsider har fået skabt en positiv og 
stabil bar her på kollegiet.  

Tag med til infomøderne — om ikke 
andet så blot for at starte festen tid-
ligt selvsamme fredage! 

Jakob, C3  

Fakta om             
NybroTidende 
 Ansvarshavende  

redaktører 

Peter Christensen (L36) 

Jakob Jensen (C3) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

 E-mail: tidende@nybro.dk 

 Udkommer en gang om må-
neden senest fire dage før næ-
ste beboerrådsmøde. 

 Deadline for indlæg: den 
20. i hver måned. 

 Oplagstal: ca. 150. 

 NybroTidendes redaktion 
forbeholder sig retten til at 
rette i indlæg, samt fravælge 
indlæg, der ikke synes at have 
relevans for andre. 

..Så	kom	til	informationsaften	og	hør	om,	hvor	
fedt	det	er		

at	være	bartender	i	KælderCaféen,	og	om	det	er	
noget	for	dig!	

Fredag	d.	16.	november	’12	kl.	20.00	
Eller	

Fredag	d.	11.	januar	’13	kl.	20.00		

i	KælderCaféen.		

Vi	giver	gratis	øl/Somersby.		

Tilmeld	dig	på	Facebook	via	Kældercaféen	eller	
via	e‐mail:	s124018@dtu.student.dk	

søger	nye		

Skal	du	være...	

...ham,	so
m	scorer	

	de	flotte	
piger..	

...hende	med	en	masse	
nye	venner..	

...ham	den	søde..	



Mandag d. 8. oktober 2012 i GH-
kælderen   

Til stede: Nina C23, Jonas D59, 
Thea D43, Jennifer A16, Peter L36, 
Lars Kaj, Simon A26, Mikkel J21, 
Camilla L01, Majbritt S05, Samuel 
D46, Jakob C03, Kathrine C06, Sa-
rah G06, Anna M45, Qi M41, Claes 
O52, Esbern M50, Thomas C21, Ja-
kob M60 og Maria J34  

Afbud: Hilbert P23 

Ad 1) Thomas C21 er valgt til ordsty-
rer, og dansk er valgt som sprog for 
mødet 

Ad 2) 11 stemmeberettigede er mødt 
op  

Ad 3) Referatet fra sidste Beboer-
rådsmøde er godkendt 

Ad 4) Dagsordenen er godkendt  

Ad 5) Økonomi  
Der står 119.000 kr. på NYK’s konto 
og 481.000 kr. på netværkskontoen.  

Der er udbetalt 20.000 kr. til Festi-
valgruppen i underskudsgaranti, 
2600 kr. til Cykelværkstedet, 22.500 
kr. til Motionsrummet. Der er betalt 
en rykker fra den gamle Kældercafé 
på 2700 kr. - samt løn på ca. 8000 kr.  

Netværksgruppen afbetaler et lån ca. 
200.000 kr., som vil blive afbetalt i 
løbet af ugen. Lånet er fra netværks-
installationer.   

Ad 6) Øvrige meddelelser  
NybroTidende er ikke udkommet i 
papirform i denne måned, da der 
mangler papir, så den ligger kun på 
hjemmesiden.  

Der kæmpes for at nå de sidste køk-
kenrenovationer, og der bliver ikke 
renoveret flere køkkener i år.  

Efter efterårsferien bliver cykelstati-
verne i CDLS udvidet. Alle cykler, 
der er låst fast til stativet, skal låses 
fri pr. mandag d. 22.10.12 - ellers 
bliver låsen klippet med en boltsaks.  

Ad 7) Bestyrelsesmøde 
Der har været bestyrelsesmøde tirs-
dag d. 11. september.  

Det er blevet besluttet, at der ikke 
skal være elev hos de blå mænd.  

KBH-kollegierne er blevet diskuteret 
i bestyrelsen, og det tages op i KAB.  

Der er bestyrelsesmøde igen onsdag 
d. 05.12.12. 

Ad 8A) Der stilles forslag om, at 
klubberne i højere grad bliver selvfi-
nansieret   

Der er et forslag om, at klubberne i 
højere grad selvfinansierer en del af 
deres udgifter. Fx kan alle klubber 
opkræve et medlemsgebyr på fx 150 
kr. om året. Formålet er, at der i 
fremtiden ville kunne blive frigivet 
flere penge til større anlægsudgifter. 

Forslaget frafalder imidlertid, da 
ingen fra PR-ulige er tilstede.  

Hvilke større anlægsudgifter snakkes 
der om? Det er netop det, der er poin-
ten med NYK’s konto; at der ikke 
skal være brugerbetaling på klubber-
ne, så at der er mulighed for at opret-
holde klubber - selv med få medlem-
mer. Kontingentet for NYK er 30kr, 
og hvis der er brug for det, kan dette 
hæves en smule.  

Ad 8B) Ansøgning om penge til råd-
givning omkring solenergi på tagene 
af Nybrogård Kollegiet 

Solenergi-gruppen søger om 30.000 
kr. til udefrakommende rådgivning 
angående solenergiprojektet, således 
at der kan laves indledende udreg-
ninger til overslag på de tre mulige 
projekter:  
       1: Fuldt solcelleanlæg 
       2: Solcelleanlæg med plads til 
senere installation af solvarme 
       3: Solcelle- og solvarmeanlæg 

På nuværende tidspunkt er der mod-
taget et tilbud fra Plan-Energi, som 
ønsker 10.000 kr. for en rapport om-
kring mulighederne for solvarmein-
stallation på kollegiet. Der vil blive 
bedt om en tilsvarende rapport på et 
solcelleanlæg fra et andet ingeniørfir-
ma med speciale i solceller, men pri-
sen på dette kendes ikke endnu, og 
dermed kommer prisen op over 
10.000 kr., hvorfor der søges om de 
30.000 kr.  

De 30.000 kr., der søges om, skulle 
komme fra de 40.000 kr./år, som Be-
boerrådet råder over i driftsbudget-
tet, således at bestyrelsen ikke først 

skal beslutte, om de vil tilsidesætte 
pengene, da sådan en beslutning vil 
tage for lang tid for så lille et beløb, 
og Beboerrådet råder efterhånden 
over et større beløb på driftsbudget-
ter flere år bagud. De 30.000 kr. skal 
stilles til rådighed, og det er ikke sik-
kert, at alle pengene bliver brugt.  

Der vil umiddelbart allerede kunne 
spares penge fra første år.   

Der stemmes om, hvorvidt Claus og 
Mikkel kan få de 30.000 kr., der an-
søges om, så de kan komme videre 
med projektet:  
For: 7 
Imod: 0  
Blankt: 4 
Forslaget er vedtaget.  

Ad 8C) Havegruppen søger om et 
rådighedsbeløb på 2000 kr. til uspeci-
ficerede udgifter 

Pengene vil blive brugt på haverne, 
og de vil gå til ting såsom ny have-
saks, skillepæle, snor og andre nød-
vendige redskaber. Grunden til, at 
der søges et så stort beløb til uspecifi-
cerede udgifter, er, at Havegruppen 
ofte har brug for at købe småting, og 
at det er upraktisk at skulle søge om 
fx 50 kr. en gang om måneden.  

Der stemmes om dette:  
For: 11 
Imod: 0 
Blankt: 0 
Forslaget er vedtaget.  

Ad 8D) Multibanen   

Multibaneprojektet (se det vedhæfte-
de bilag) har længe ligget stille, siden 
den sidste beboer, der havde med 
projektet at gøre, er flyttet. Projektet 
er nu kommet i nye hænder, og inden 
der bliver arbejdet videre med projek-
tet, skal det dog fastslås, om der sta-
dig er interesse for projektet.  

Der stemmes om dette: 
For: 6 
Imod: 0  
Blankt: 5 

Forslaget er vedtaget.  

Ad 8E) Netværk for vidensdeling 
mellem kollegier  

Der er ved at blive oprettet et kolle-
gienetværk til videns- og erfaringsde-

Referat af Beboerrådsmøde  
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erfaringsdeling (fx hvordan man 
engagerer frivillige), bedre indkøbs-
aftaler, samt et fælles politisk an-
sigt udadtil. Der er nedsat en ar-
bejdsgruppe med repræsentanter 
fra bl.a. OMK, RHK og Nybrogård 
Kollegiet, som i øjeblikket er i gang 
med at starte netværket og sætte 
rammerne. KAB er beskikket som 
sekretariat uden stemmeret i net-
værket og står for mødeafholdelse 
og økonomi. Der indkaldes snart til 
stiftende generalforsamling torsdag 
d. 8. november, hvor blandt andre 
Københavns teknik- og miljøborg-
mester, Ayfer Baykal, vil holde et 
oplæg. Generalforsamlingen er 
åben for alle - særligt indbydes alle 
kollegianere - og eksempelvis stem-
mefordeling i netværket skal afgø-
res her. 

Hvis nogen er interesserede i at 
deltage, kan formanden Jonas D59 
kontaktes på følgende mail: jo-
nas.eh@gmail.com. Jonas tager selv 
derud, så der vil være mulighed for 
at lave en fælles afgang fra Nybro-
gård til mødet.  

Ad 8F) Grønt Kollegium søger om 
et beløb på 2000 kr.  

Disse penge skal gå til indkøb af 
kaffe, kakao og pizza i forbindelse 
med Grønt Kollegium-begivenheden 
søndag d. 14. oktober. Det anvendte 
beløb vil afhænge af antallet af 
fremmødte, hvilket ikke kan forud-
ses præcist. 

Der stemmes om dette: 
For: 11 
Imod: 0 
Blankt: 0 
Forslaget er vedtaget.  

Ad 8G) Regnskab fra NybroFesti-
val 

Der har været udgifter på i alt 
54.354,15 kr. og udgifter for 
41.435,50 kr., hvilket giver en ba-
lance på minus 8.461,94 kr., som 
bliver dækket af underskudsgaran-
tien. Underskuddet er mindre i for-
hold til sidste år, men her var der 
også problemer med maden. Regn-
skabet skal sendes ud med indkal-
delsen og ikke kun uddeles i Be-
boerrådet. Regnskabet er sendt ud 
med referatet, og hvis der er kom-
mentarer til dette, kan Festival-
gruppen kontaktes via Jennifer A16 

på følgende mail sir-
ke_line@hotmail.com. 

Ad 8h) Lån af KælderCaféen til 
Kagefestivalen  

Kageudvalget vil gerne låne Kæl-
derCaféens lokaler til afholdelse af 
Kagefestivalen lørdag d. 10. no-
vember 2012 kl. 12:00-19:00, da 
det er svært at holde på gangene, 
og beboerne kan brokke sig lidt 
over larmen. Det er yderligere kun 
bartendere, der kan stå bag baren, 
men der er ikke udskænkning af 
alkohol. Det skal ikke gå ud over 
den almindelige åbning af Kælder-
Cafeen. 
 
Der stemmes om dette:  
For: 11 
Imod: 0 
Blank: 0 
Forslaget er vedtaget. 

Ad 8I) Ansøgning om dækning af 
udgifter i forbindelse med Kagefe-
stivalen lørdag d. 10. november 
2012 

Der ansøges om 906,24 kr. til dæk-
ning af udgifter i forbindelse med 
Kagefestivalen lørdag d. 10. no-
vember 2012. Dette er også for at 
dække bestik og andet til næste 
Kagefestival.  

Der stemmes om dette: 
For: 11 
Imod: 0 
Blankt: 0 
Forslaget er vedtaget.  

Ad 8J) Ny måde at stille forslag 
til beboerrådet 

Fremover skal alle forslag til be-
boerrådet ikke sendes til sekretæ-
ren, men via en webformular, der 
ligger på nybro.dk > For beboere > 
Beboerrådet, hvorunder der er et 
punkt, der hedder ”Mail Beboer-
råd”. Fra dags dato af modtages 
der kun forslag til Beboerrådet via 
hjemmesiden.  

Ad 9) Nye medlemmer og supple-
anter 

Peter L36 stiller op som repræsen-
tant for LM-lige.  

Simon stopper som suppleant for 
AB-lige.  

Ad 10) Evt. 

Der søges nye medlemmer til kol-
legiets bestyrelse. 

Der vil blive afholdt Beboermøde 
mandag d. 03.12.12, og dette vil 
blive efterfulgt af et normalt Be-
boerrådsmøde. 

Der er ønske om at få digitale 
kanaler i stedet for analog. Dette 
tages op ved næste Beboerråds-
møde.  

Foldboldholdet vil holde en afslut-
ningsfest - evt. i KælderCaféen. 
Det er før blevet afholdt i køkke-
ner, men det kan forstyrre gan-
gens beboere, og der er nu over 30 
mennesker, da der både er et her-
re- og damehold. Festen kan evt. 
holdes som en ekstra åbning i 
KælderCaféen. Dette tages op ved 
næste Beboerrådsmøde.  

Der vil være julefrokost for aktive 
i KælderCaféen i januar, og det 
skal være en aften, hvor der kun 
er åbent for bartendere, eller der 
kan efterfølgende åbnes for andre 
(hvis der skal holdes åbent, skal 
der være to vagthavende barten-
dere). Der skal holdes en ekstra-
ordinær åbning i januar for dette 
arrangement. Dette tages op ved 
næste Beboerrådsmøde. 

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 
tirsdag d. 6. november 2012 kl. 
19.00 i GH-kælderen. 

 

Punkter til dagsordnen skal være 
indgivet via webformular til se-
kretæren, Nina C23, senest d. 
27. oktober 2012 kl. 12.00.  

Der stilles forslag via nybro.dk > 
For beboere > Beboerrådet, hvor-
under der findes et punkt, som 
hedder ”Mail Beboerråd”. 

Tak for god ro og orden! 
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J-Dag 
Så er det snart tid til J-Dag, og i 
den anledning har vi været ude 
at smage på de juleøl, der allere-
de er udkommet og bedømt dem 
på en skala fra 1 til 5. 

Karlens Julebryg: 

Bedømmelse: 
 
 
 

Pris: 3,95 kr. 
Alkohol: 5,6% 

Dette er en meget mørk 
øl, og den store mængde 
skum giver virkelig ind-
tryk af juleøl. Den duf-
ter derudover af krydde-
rier, som man forbinder 
med julen, og man kom-
mer næsten i julestem-

ning bare af duften alene. Øllen sma-
ger også af krydderierne, men efter-
smagen er flad og plastikagtig, og det 
taber den point på. Men når man 
kommer uden om det, er det en fan-
tastisk juleøl, som man sagtens kan 
drikke til en god middag. 

 

BB Økologisk Jule-
bryg 

Bedømmelse: 

Pris: 19,95 kr. i Netto 
Alkohol: 5,6% 

Denne øl har en flot 
mørk farve, der næ-
sten ser ud som om, at 
den glimter fra tid til 
anden. Dens creme-
farvede skum taber 
dog ikke til selve øl-

lens farve, og da der er rigeligt af 
den, betyder det også, at det er en øl, 
som man glæder sig til at drikke, når 
man skænker den op. Smagen følger 
dog ikke helt med æstetikken, og 
selvom den har en god smag af kara-
mel, der så går over i korn, så har 
den kun lidt dybde. Smagen giver 
også et stort indtryk af, at det er en 
special-øl, og den er derfor uegnet til 
at blive drukket i større mængder. 

Dansk Julebryg: 

Bedømmelse: 

 

 
Pris: 6,95 kr. i Fakta 
Alkohol: 5,7% 

Man lægger med det 
samme mærke til, at 
den har en meget lys 
farve i forhold til an-
dre juleøl. Derudover 
har den næsten ingen 
skum og minder derfor 
mest af alt om en stan-

dard pilsner. Øllens smag passer dog 
til dens udseende og den starter ud 
med en blød smag, som man kender 
fra pilsnere men har en bitter efter-
smag, der dog kun varer et øjeblik. Alt 
i alt giver den indtrykket af at være 
en standard pilsner, som er blevet 
tappet på en ny dåse. 
 
 

Harboe Jule Bryg: 

Bedømmelse: 
 
 
 

Pris: 5,30 kr. i Rema1000 
Alkohol: 5,7% 

Umiddelbart ligner det 
en god mørk øl, der ville 
passe fint til kød o.l. Den 
har da også den rette 
mængde skum til at op-
fylde det kriterium. 

Denne øl har dog en blid 
smag og smager næsten 

ikke af alkohol. Så selv om den sag-
tens kan bruges til julemiddagen, så 
vil den hurtigt blive overdøvet af ma-
den. Dens blide smag gør den til gen-
gæld særdeles velegnet til at blive fuld 
på, da man sagtens kan drikke store 
mængder af den uden at det bliver for 
meget. 

Ceres Jule-Hvidtøl 

Bedømmelse: 
 
 
 

Pris: 3,33 kr. i Fakta 
Alkohol: 1,9% 

Denne hvidtøl har en 
god mørk farve, og dens 
skum varer meget læn-
ge. Man bliver næsten 
snydt til at tro, at det er 
en rigtig øl. Dette varer 
dog ikke længere end til 
det øjeblik, hvor man får 

smagt på den.  I samme sekund, 
hvor øllen rammer smagsløgene, 
lægger man mærke til, at den er 
ekstremt sød, og man er lidt i tvivl 
om, hvorvidt man drikker hvidtøl 
eller flydende sukker-stang. Den går 
så over i en meget sød smag af kara-
mel og sidder rigtigt længe i halsen. 
Disse ting gør det svært for os at 
kunne bedømme den, da vi tvivler 
på at den er drikkelig af andre end 
børn. Hvis den dog bliver skænket 
til børn, skal man passe på, at de 
ikke blive høje på den høje mængde 
sukker, der— med tanke på dens 
smag—  uden tvivl må være i den. 

 

KB Juleøl 

Bedømmelse: 
Pris: 4,95 kr. i Re-
ma1000 
Alkohol: 1,7% 

For de, der ikke kan 
tåle øl, er KB Juleøl 
den perfekte øl. Den 
får en del point på 
nostalgien, der ligger 

over den, men den er som altid også 
velsmagende med en meget sød ka-
ramelsmag. Udseendet taler også 
for den, da den — som en juleøl skal 
være — både er meget mørk og har 
godt med skum. 

             Mikkel, R61 
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Halloween - Helgener, Hedenskab, Monstre og det Makabre 

Halloween er en ganske sær højtid 
for mig både som teologisk fagmand 
og almindeligt menneske. Jeg ved 
simpelthen ikke, hvad jeg skal stille 
op med den, da den rummer så man-
ge forskellige elementer, at den på en 
måde virker meget pluralistisk i sin 
kompleksitet og favner bredt ud, men 
samtidig er det også så skizofrent et 
foretagende, at Halloween nærmest 
virker identitetsløs.  
 
Men ikke et ondt ord om Halloween 
herfra. De fleste højtider i dagens 
Danmark — hvis ikke dem alle sam-
men —  har rødder i mange forskel-
ligartede slags traditioner, der til-
sammen skal udgøre ét hele. 
 
Jeg har ganske vist selv aldrig delta-
get i Halloween, da jeg som lille fandt 
tilstrækkelig morskab i at klæde mig 
ud til Fastelavn som alskens super-
helte og høvle tønder i stykker med 
et baseball-bat. Måske er det også 
Fastelavns skyld, at det har taget 
mange år for Halloween at få rodfæ-
ste herhjemme i landet, hvor det der-
imod er en hel videnskab at fejre 
Halloween især i USA.  
 
Højtiden stammer dog med stor sand-
synlighed til dels fra den hedenske 
iro-keltiske højtid Samhain, hvor 
okkulte kræfter kommer til syne i 
vores verden. Fælles for Fastelavn, 
der er den danske udgave af den ka-
tolske højtid Carnevale, og Hallo-
ween er, at begge højtider har rødder 
i både hedenske skikke og romersk-
katolske doktriner.  
 
Hvis vi ser bort fra de hedenske skik-
ke, der også formede højtiden, udgår 
Halloween fra en katolsk helligdag, 
der på dansk kaldes Allehelgensdag, 
hvor selve Halloween så fejres dagen 
inden Allehelgensdag.  
 
Allehelgensaften og –dag er kort sagt 
en højtid, hvor man fejrer og beder til 
de mange katolske helgener. Grun-
den til dette er, at hvis man beder til 
helgenerne, kan man forkorte sin 
ventetid i Skærsilden, inden man når 
frem til Paradis.  

Denne praksis strækker sig ikke kun 
til de levende, men også de døde. De 
levende kan via helgenerne også på-
virke afdøde slægtninges tid i Skærs-
ilden, hvilket man også kender fra de 
notoriske afladsbreve, der dog for 
længst er afskaffet.  
 
Halloween, som vi kender den i dag, 
har ikke mange af disse elementer i 
sig længere — måske lige på nær 
navnet selv, der kommer af det engel-
ske ”(All) Hallows Evening”, der bety-
der det samme på dansk; Allehel-
gensaften. 
 
Højtiden har derimod en helt anden 
karakter i dag, hvor den mere hand-
ler om græskardekorationer og ud-
klædninger i diverse okkulte skikkel-
ser for  fornøjelsens skyld.  
 
Det har dog nok en sammenhæng til 
den gamle Allehelgensaften/dag og de 
hedenske skikke alligevel, da højti-
den også omhandler det åndelige 
plan på godt og ondt, hvilket kommer 
til udtryk i forklædningerne, hvor 
man kan gøre sig selv uigenkendelig 
for de døde og dermed blive beskyttet 
mod dem, hvilket også gælder for de 
udhulede græskar, da deres opgave 
består i at vogte huset mod indtræn-
gende ånder. 

Ironisk nok iklædte man sig kost-
ymer, der forestillede de kræfter, som 
man ønskede at beskytte sig imod — 
men det er omvendt også logisk, at 
hvis man klæder sig ud som fjenden, 
vil man næppe blive opdaget!  

 
Det er dog næppe de fleste, der gør 
sig disse overvejelser i dag, når de 
skal finde et passende kostyme til en 
Halloweenfest, hvor det måske i høje-
re grad handler om at være den mest 
kreative. Men ingen højtid står stille 
som en statisk enhed, der ikke ryk-
ker sig en millimeter gennem tiden 
— tværtimod. 
 
I virkeligheden kunne man sige, at 
højtiden er ganske levende, netop 
fordi den stadig fejres af lige så le-
vende mennesker. Det betyder også, 
at højtiden skal passe til de, der fej-
rer den og ikke omvendt.  
 
Det er dog stadigvæk en skam, at 
højtidens fortid imidlertid er gået i 
glemmebogen for de fleste, da den 
har været med til at forme det, som 
vi fejrer i dag — og ved at kende dens 
fortid kommer man til at forstå højti-
den bedre og måske også få mere ud 
af den. Dette gælder også de andre 
danske højtider.     Peter, L36 



Tirsdag den 6. november 2012 kl. 
19:00 i GH – kælderen  

Dagsorden:  
1) Valg af ordstyrer og sprog.  

2) Antal stemmeberettigede.  

3) Godkendelse af referat fra sidste 
Beboerrådsmøde.  

4) Godkendelse af dagsorden. 
     Rettelse til punkt 8B: De 10.000 
kr. som Planenergi skal have for at 
udarbejde rapporten EKSKL. 
MOMS. 

5) Økonomi.  
     Årsregnskabet fra d. 1.11.2011-
1.11.2012 gennemgås. Se bilag.  

6) Øvrige meddelelser.  

7) Evt. gennemgang af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde eller dagsor-
den for det næste. 

8) Indkommende punkter.  

a. KælderCaféens regnskab fra 3. kvar-
tal 2012.  
     Til orientering - fremsat af Kælder-
Caféen, Samuel D46.  

b. Udlejning af KælderCaféen til kolle-
giets foreninger. 
     Der stemmes om, hvorvidt kollegiets 
foreninger kan låne lokalerne til arran-
gementer som fx Kagefestival uden al-
kohol: Der skal ikke være nogen be-
grænsninger på antallet af udlejninger 
eller udlejningstidspunktet, såfremt en 
bartender kan være til stede under hele 
arrangementet.  
     Der stemmes om, hvorvidt kollegiets 
foreninger kan låne lokalerne til arran-
gementer med alkohol. Baren kan kun 
lejes om lørdagen, og festen forbliver 
lukket hele aftenen. Dette må ske én 
gang om måneden.  
     Til afstemning - fremsat af Kælder-
Caféen, Samuel D46.  

c. Solanlæg. Til orientering - frem-
sat af Mikkel J21 og Claus C18.  

d. Indkøb af papir til NybroTidende. 
     Der er blevet købt papir ind for 
5000 kr. til NybroTidende fra Net-
værkskontoen. Skal Netværksgrup-
pen eller Beboerrådet betale for det-
te? Til afstemning - fremsat af Mik-
kel J21.  

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 sendes til Nina, 
C-23, nina_sig@hotmail.com, senest 
dagen før, at mødet finder sted.  

Vel mødt!  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde  
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Kagefestival søger frivillige 
Så er det snart tid til endnu en Ka-
gefestival, og det betyder, at der 
skal bages kage overalt på kollegi-
et! 

Der er stadig pladser til flere festival-
dommere. Det vil sige, at alle dommere 
får tilbuddet om at komme ind uden at 
skulle have en kage med. Desværre er 
det ikke uendeligt mange, der kan være 
dommere, så det kommer til at gå efter 
”først til mølle”-princippet. 

Hvis man gerne vil være dommer, bli-
ver man sat på en af de seks kategorier. 
De dommere, der er på, skal så samlet 
smage på alle de kager, der går efter 
prisen i kategorien. 
 
 

Komitéen til Kagefestivalen vil dog 
gerne minde alle potentielle dom-
mere om, at selvom det ikke er 
nødvendigt, må man gerne selv 
bage en kage til konkurrencen. 

Derudover søges der også folk til at 
sætte borde op i Kældercaféen lør-
dag eftermiddag samt tage dem 
ned igen efter festivalen. 

Hvis man skulle være i den uheldi-
ge situation, at man ikke kan nå 
lave en kage eller bare ikke har 
evnerne til det, så er følgende op-
skrift yderst let at følge: 

Pulverkageopskrift of aweso-
meness! 
Besøg et supermarked. De har som 
regel en del forskellige pulverka-

ger. Undlad dog at købe den billig-
ste, da det som regel kan smages. 
Køb en kage, hvor glasur følger 
med, så du ikke fedter dit eget køk-
ken til. 

Hvis du bruger en hjerteform eller 
lignende, gætter ingen, at det er en 
pulverkage. For maksimal effekt 
kan man hælde ekstra ting i såsom 
rosiner eller nødder. 

Til sidst kan man bruge glasuren 
til at pynte kagen med, men hvis 
man har lidt flere penge, kan man 
alternativt bruge krymmel, vin-
gummibamser eller lign.  
 
 
        
           Mikkel, R61 
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F.C. Nybros sæson nærmer sig enden! 

med den kraftige vind. Denne éne 
kamp skulle afgøre, om det var 
Nybrogård eller RHK, der skulle 
slutte på andenpladsen og dermed 
tage turen i playoff-finalen d. 11. no-
vember.  

Opgøret blev en højspændt affære, 
hvor kollegiets herrer ganske vist 
kom foran, men siden blev nødt til at 
forsvare sig med blot ni mand efter 
hele to røde kort. Missionen lykkedes 
dog alligevel, og dermed er kollegiets 
herrehold for anden sæson i træk 
klar til playoff-finalen, hvor en plads 
i næste års 1. division står på spil! 

Uanset udfaldet af begge holds kom-
mende kampe står én ting dog allere-
de 100% klart; sæsonen skal fejres — 
om ikke andet så for fællesskabets 
skyld! Derfor er der allerede nu plan-
lagt en stor, og forhåbentlig super fed 
fest, som afslutning på sæsonen, der 
inkluderer alt fra spisning til awards. 

Kom ned og støt kollegiets fodbold-
hold, når vi holder fest i KælderCafé-
en enten fredag d. 23. eller lørdag d. 
24. november. (Hvis det bliver d. 23., 
deltager vi blot på lige fod med alle 
andre). 

Sæsonen har været lang og hård for 
begge kollegiets fodboldhold. Nu 
mangler der så blot to kampe — én 
til hvert hold.  

F.C. Nybro Chicks har haft et hårdt 
efterår, hvor mange skader, store 
som små, har været med til at gøre 
udfordringerne ekstra store. Hvor 
holdet ved efterårets begyndelse lig-
nede en mulig kandidat til ligaens 
andenplads, så ser stillingen nu an-
derledes  ud med Nybrotøserne place-
ret på rækkens 6. plads.  

Trods uheldige og ærgerlige nederlag 
her i sæsonens slutning, så er det dog 
med smil på læben, at holdet nu 
snart kan kigge tilbage på deres før-
ste sæson i turneringen.  

Som nystartet hold har kollegiets 
fodboldpiger formået at true langt 
mere rutinerede fodboldhold i turne-
ringen, og kun marginaler har stået 
imellem tøserne og holdets første me-
tal. 

Mens tøserne har knoklet hele måne-
den, har herrerne afsluttet den oprin-
delige turnering helt tilbage ved må-
nedens begyndelse. Ude mod Nordisk 
stod hele sæsonen og vippede i takt 

7. OKT., BAVNE-
HØJ/FÆLLEDPARKEN 
OMK 5-2 Nybro (D) 
Nordisk 1-2 Nybro (H) 

10. OKT., KLØVERMARKEN 
Grønjord 2-1 Nybro (D) 

28. OKT., FÆLLEDPARKEN S. 
Nybro (D) 0-2 RHK 

RESULTATER I OKT. 

4. NOV., FÆLLEDPARKEN S. 
18:40; Løvinderne vs. Nybro (D) 

11. NOV., FÆLLEDPARKEN S. 
19:00; ? vs. Nybro (H) 

 

 

 
 
 

Jakob, C3 

KAMPE I NOVEMBER 

Grønt Kollegium vel overstået 

Dagen indbragte i alt godt 150 cykler 
—  samt masser af affald. Især ciga-
retskodder var der mange af, hvilket 
vi dog gerne havde været foruden.  

Arbejdet sluttede omkring kl. 14:00, 
hvorefter de fremmødte samlede sig i  

Søndag d. 14. oktober var der dømt 
Operation Grønt Kollegium, hvor 
samtlige af kollegiets beboere var 
opfordret til at møde op og hjælpe til 
med at gøre rent for affald, cykler og 
andet rod på kollegiets plæner. 

I alt dukkede en styrke på omkring 
15 personer op, der — med hjælp fra 
Lars Kaj og John — fik til opgave at 
gå kollegiet efter i sømmene. 

Morgenen startede dog blødt ud med 
en kop varm kaffe/kakao, der blev 
indtaget alt imens forsamlingen bad 
for godt vejr. Gråvejret skulle vise sig 
ikke at forsvinde så let, men det 
holdt dog tørvejr gennem det meste 
af dagen. Bønnernes skyld var det 
dog næppe. 

De fremmødte blev delt op, således at 
i alt fire personer fik til opgave at 
samle affald fra starten, mens resten 
deltes op i mindre grupper, der stod 
for cykeloprydningen. 

GH-kælderen, hvor der blev uddelt 
en pizza og en sodavand til hver 
som tak for hjælpen. 
 
Mange tak for hjælpen til alle frem-
mødte!     Jakob, C3 
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Nyd maden! 
Jeg sidder stadig med erindringen om en god kage i 

tankerne. For et par fredage siden besluttede jeg mig 

for at bage en rigtig god kage. Det kan måske — i 

denne klumme —  virke som om, at kagebagning 

sker temmelig ofte i mit tilfælde, men det er nu ikke 

helt sådan, at det forholder sig. Jeg har omvendt be-

sluttet mig for, at jeg ikke vil forbyde mig selv kage 

og andre søde sager, da jeg ved særlige lejligheder 

gerne nyder et godt stykke kage med god samvittig-

hed. Denne beslutning bragte mig så frem til idéen 

om at bage en rigtig god kage; kagen blev da også 

virkelig god, og I skal selvfølgelig ikke snydes for at 

kunne lave den selv!  

 

Marcipan-muffins med æbler og kardemomme 

   10 stk.  

125 g. smør 

1,5 dl. mælk 

1 æg 

125 g. sukker 

225 g. hvedemel 

1 nip salt 

1,5 tsk. bagepulver 

100 g. marcipan (køleskabskoldt) 

0,5 tsk. stødt kardemomme 

1,5 tsk. revet citronskal 

2 æbler 

Smelt smørret i en gryde og lad det afkøle. Pisk 

mælk, æg og sukker sammen i en skål.  

Bland hvedemel, lidt salt og bagepulver i en anden 

skål, og rør det derpå sammen med æggemassen, 

indtil dejen er jævn. Tilsæt så den smeltede smør. 

Riv den køleskabskolde marcipan ned i dejen lidt 

efter lidt, og tilsæt efterfølgende kardemomme og 

citronskal. Skær æblerne i kvarte, fjern deres ker-

nehuse og skær frugterne i mindre stykker.  

Fyld dejen i muffin-forme, og pres æblestykkerne 

ned i dejen. Drys en smule kardemomme over ka-

gerne, hvorefter de bages i 15 min. ved 200 grader. 

 

Inden servering drysses kagerne med flormelis og 

bør nydes i selskab med køkkenfællerne — og med 

Disney-sjov i fjernsynet.  

 

Du kan i øjeblikket finde fantastiske æbler i natu-

ren, så på med støvlerne og kom ud i naturen!  

 

God fornøjelse.  

 

Velbekomme 



Inspektør  
Lars Kaj 

varmemester@nybro.dk 
Tlf: 4000 

Kontortid  
Mandag: 16:00-18:00  

Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 
Første hverdag i måneden: 17:00-

18:00 

Vaskeriet 
Åbent 8:00-19:00 

Nærkøb og Pizzaria 
Tlf: 4002 
Hverdage: 15:00-21:00 
Lørdag-søndag: 13:00-21:00 
Maj-august: Åbent til 22:00 alle da-
ge. 

Klubber 
Kanolauget  Musikrum 
Ask, M47  Allan, L3 

Kunstklub  Havegruppen 
Julie, H51  Nanna, C25 

Rollespilsklub  Bryggerklub 
Mikkel, R61  Kristian, C20 

Cykelværksted Motionsrum 
Jesper, C38  Rasmus, M49 
Andreas, D52    

Filmklub  Fodboldklub 
Christian, M61  Gabriel, C5 
Qi Hu, M41  Jakob, C3 

Nybro running FC Nybro Chicks 
Jakob, C3  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 
Anne-Louise N36 
 

Service 
Nøgleordning  Bordtennis/hockey 
Thomas, C22  CD-Kælderen 
Tlf: 46 97 (42 22)  

Tlf: 23 61 27 79  Cykelværksted 
Andreas, M06  LM-Kælderen 
Tlf: 46 97 (47 43)  

Tlf: 24 44 75 98  Klapstole 
Alexander, G28   Stig, S5 
Tlf: 46 97 (44 28)  

Tlf: 26 25 44 52  Trailer 
For at blive låst ind Lars Kaj (insp.) 
koster det:   

Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg 
Kl. 21:00-9:00: kr. 100,-  

KælderCaféen 
Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00  
Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 

(annonceres separat). 

 
Formand: Amanda, E22 
Næstformand: Nina, C23 
Kasserer: Samuel, D46 
Sekretær: Chelina, G02 
Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 
Suppleant: Maria, J34 
Frit Medlem: Jacob, G02  

Administration 
Kasserer 
Anna, M45 
annanyengaard@gmail.com 
 
Beboerrådssekretær 
Nina, C23 
sekretear.nybrogaard@gmail.com 

Revisorer 
 
NybroTidende 
Jakob, C3         
Mikkel, R61 
Peter, L36  
tidende@nybro.dk 
 
Sekretariatsgruppen/fremleje 
Kontortid mandag kl. 19:00-
20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i 
GH-kælderen.  
Tlf: 4400 
 
Klagenævn 
Kontortid: Onsdag 19:00- 
19:30 i GH-kælderen. 
Mail: klage@nybro.dk 
Tlf: 4400 
 
Netværkskontor 
Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i 
GH-kælderen. 
Mail: admin@nybro.dk 
Tlf: 4400 
 
Antennegruppen 
Lars Kaj 
 
Grønt Kollegium 
Jakob, C3 
Majbritt, S5 
 
 
 
 
 
 
 

 

NYBROTIDENDE 

De lokale 

Bestyrelsen 
Camilla, L1 (formand) 
Andreas, D52 
Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 
Formand:   Jonas, D59   

AB-ulige:   Jeppe, B59 
          
AB-lige:      Thomas, B64 
           

CD-ulige:   Jonas, D59  
            

CD-lige:     Thomas, C22 
      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige:   Sarah, G6 
          

EF-lige:      Jakob, C3 
     

GH-ulige:     
     

GH-lige:       
          

JK-ulige:      
          

JK-lige:     Maria, J34  
     

LM-ulige:  Christian, M61 
      Qi, M41 (sup.)  

LM-lige:     Peter, L36        
           

NO-ulige:   Thea, D43 
           

NO-lige:     Claes, O52 
           

PR-ulige:     Hilbert, P23 
       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige:        
     

ST-ulige:       
           

ST-lige:         
           

Lejligheder: 
C, D og G:   Jakob, C3 
           
H og L:       Hallur, L10   
M, O og S:  Majbritt, S5    

NB!  
Punkter til dagsorden skal sen-
des til sekretæren mindst ti 
dage før næste møde via ny-
bro.dk > For beboere > Beboerrå-
det > ”Mail Beboerråd”. 

Den Personlige Side 

SIDE 11 ÅRGANG  39.  NR.  8 .  



 

Har du noget på hjerte? 
NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsfo-
rum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkal-

delse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer 

mulighed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal 

dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbeteg-

nelse (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 slutningen af hver måned. 

Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktio-

nen i hænde senest den 20. i den forrige måned. 

Jakob C3, Mikkel R61 og Peter L36 (redaktører) 

Filmanmeldelser 
Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmeldel-
ser af især film, men også skønlitteratur i bladet. Ingen film eller 
bog er i princippet for dårlig til at blive anmeldt, så længe man 
mener, at andre kan få glæde af anmeldelsen. Hvis du for eksem-
pel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendtskab 
med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til redaktionen 
på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod mere kritisk 
anlagte anmeldelser. 
 

Der er ingen specifikke regler for anmeldelser her på NybroTi-
dende, så der er masser af plads til ens egen personlige stil, men 
det er naturligvis vigtigt at argumentere for sine synspunkter. 

Sudoku 

James Bond — A shaken 50-year-old decrepit fossil or completely unstirred by the ages? 
I virkeligheden er titlen lidt misvi-
sende på to punkter — James Bond 
har i den seneste film nemlig bevæ-
get sig væk fra sin ikoniske martini 
og over til noget, der er mere nede på 
jorden i form af øl. (Og så er fossiler 
gerne noget ældre end 50 år.) Men 
det skal heller ikke  kun handle om 
det seneste skud på stammen i Ja-
mes Bond-film, men snarere seriens 
lange levetid og dens udviklingshi-
storie på godt og måske også ondt. 
Uanset hvad ens egen holdning er til 
filmene om den dameglade MI6-
agent, må man tage hatten af for, at 
filmene stadig får folk i biografen. 
Filmserien om James Bond har 
unægteligt været med til at påvirke 
filmverdenen i de 50 år, hvor den har 
eksisteret, da allerede den første film 
Dr. No med Sean Connery som Ja-
mes Bond vakte stor omtale i medi-
erne. Anmelderne var splittede, 
blandt andet fordi de ikke var sikre 
på, om filmen lavede sjov med agent-
film, eller om det skulle tages seri-
øst. Og det er måske netop denne 
sære uvished om genrebestemmelse, 
der gjorde ikke kun filmen men hele 
serien så interessant. Filmen er 

nemlig ikke selvironisk nok til at kal-
des satire, men den er heller ikke seri-
øs nok til at blive kaldt realistisk. Det 
ene behøver heller ikke at udelukke 
det andet, da en film godt kan være 
seriøs og selvironisk på samme tid. I de 
efterfølgende film efter Dr. No blev der 
dog fokuseret lidt mere på humoren, 
men da Roger Moore tog over som 
Bond, fik serien sit måske mest satiri-
ske præg, og man kunne i den forbin-
delse godt kalde Roger Moores Bond-
film for ren satire — og så alligevel 
ikke. Disse film har også dystre og bi-
zarre elementer over sig, der læner sig 
mere op ad science fiction og fantasy, 
hvilket ses mest tydeligt i henholdsvis 
Moonraker og Live and Let Die. I disse 
film består uvisheden om filmenes gen-
re så mellem satire og fantasy/science 
fiction. I modsætning til Connery’s 
film, fik Moore’s en blandet modtagelse 
af anmelderne. Da Pierce Brosnan tog 
over som Bond, gik serien tilbage til 
dens rødder med Goldeneye, hvor det 
igen er et spørgsmål om selvironi ver-
sus realisme — dog lidt mere fokus på 
realisme i forhold til Connery’s film — 
men serien genopstod på ny, men alt 
var ved det gamle igen. Dette vendes 

imidlertid fuldstændig på hovedet, 
da Daniel Craig overtager hovedrol-
len. Der var røre i andedammen 
allerede fra første dag, hvor Craig 
fik rollen som den garvede agent, da 
hans blonde hår alene bryder med 
ellers urokkelige Bond-traditioner; 
James Bond er jo altid sorthåret. 
Men Craigs film går skridtet videre, 
da Casino Royale, Quantom of Sola-
ce og den nye Skyfall er stærkt præ-
get af en mørk realisme lidt på sam-
me måde, som man finder den i No-
lans Batman-trilogi. Den ellers 
udadlelige Bond minder nu mere om 
et almindeligt menneske, der ikke 
længere følger enhver ordre blindt 
fra sine foresatte, men også lader 
sig styre af sit eget følelsesliv og 
dermed får sin helt egen dagsorden 
— og så er han af den grund blevet 
en kryptisk størrelse for sin egen 
arbejdsgiver, der ikke nødvendigvis 
stoler på ham, hvilket er noget helt 
nyt. Der foregår meget nyt med se-
rien for tiden, og selvom nogle fans 
er skuffede over disse mange æn-
dringer, der måske også sker for 
hurtigt, er det stadig spændende at 
se, hvor det fører hen.  Peter, L36 
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