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   NybroTidende 

INFOMØDE PÅ NYBROGÅRD KOLLEGIET - Tirsdag d. 14. september var Beboerrådet 
vært for et tiltag, der skulle få nye beboere til at føle sig mere velkomne på kollegiet. 
Kl. 19 var der inviteret på pizza og oplæg fra de mange klubformænd og andre aktive 
på kollegiet i KælderCaféen. Og mødet blev taget godt imod, da over 50 beboere mød-
te op for at høre mere.                Læs mere på side 2 

Oktober 2010 

NATURVIDENSKAB PÅ SLAP LINE - 
DTU ScienceShow er nyligt kåre-
de mestre ved DM i Scienceshow. I 
juni måned opførte de et spekta-
kulært show på DTU, og nu søger 
de nye medlemmer.             Side 4 

TEAM ADVENTURE - Nybrogård er 
nok det kollegium, der ligger bedst 
placeret, når det kommer til akti-
vitet i naturen. Team adventure 
har kørt mountainbikes og testet 
kvaliteten.                            Side 5 

PÅ DYKKERKURS - Vidste du, at 
det faktisk kan være lige så spæn-
dende at dykke i det danske far-
vand som nede i Syden? Det har 
undervandsgruppen, PUG, i hvert 
fald fundet ud af.                 Side 8  

Nybrogård Kollegiets interne blad 

 

Vil du gerne være ny 
Beboerrådsrepræsentant 

for din gang? 

Så kom ned og besøg os i 
Beboerrådet  

Onsdag d. 6. okto-
ber 2010  

Kl. 19 i GH-Kælderen 

 

Til beboerrådsmøderne 
diskuterer vi alle forslag 
til nye tiltag på kollegi-
et, problemer og andre 

relevante emner.  

Som Beboerrådsrepræ-
sentant bliver du din 
gangs stemme og får 

samtidig indsigt i kolle-
giets gang. 

Vi ses! 

Beboerrådet 

Nyt fra  
Beboerrådet 



Den 14. september var alle nye be-

boere inviteret til infomøde i Kælder-

Caféen. Der var bestilt pizza hos Ah-

med og rigtig mange klubformænd 

og andre frivillige havde sagt ja til 

at holde et kort oplæg om deres om-

råde.  

Programmet var 
langt, men folk 
var både inte-
resserede og 
lyttende, da de 
mange klubfor-
mænd og andre 
frivillige på kol-
legiet fortalte 
om, hvad de 
kunne tilbyde 
nye beboere.  

Først var der 
oplæg fra kollegi-
ets institutioner, 

hhv. Beboerrådet, netværksgruppen 
og bestyrelsen, hvorefter de forskel-
lige klubformænd gik i gang. Hel-
digvis havde mange formænd sagt ja 
til at møde op og fortælle om deres 
klub, og det gav også mulighed for 
at stille spørgsmål om indmeldelse, 
brug osv. fra publikum. I pausen 
blev der hentet pizzaer fra Ahmed, 

så folk ikke skulle gå sulte fra ar-
rangementet.  

Mødet varede cirka halvanden time, 
og forhåbentlig har de nye beboere, 
der mødte op, fået lidt større viden 
om, hvad Nybrogård Kollegiet kan 
tilbyde dem. 

Cecilie, D-5 

kr.) - 2 sæt planteske og plantegaffel 
(250 kr.) - 2 små leer (400 kr.) - 1 
havesaks (200 kr.) - Det resterende 
beløb (250kr) er til at købe flere nøg-
ler for, da der er flere haver end før, 
eller medlemmer som deler en have 
men vil have to nøgler, og for at 
dække manglende depositumspenge 
som sandsynligvis er blevet brugt til 
redskaber af tidlige formænd.  

B) Endelig afslutning af den GAM-
LE KælderCafé. Er der stadig uaf-
klarede ting og hvad skal der i så 

Klokken 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) Havegruppen søger om 1500 kr. 
til følgende: - 4 nye kodelåse (ca. 400 

fald gøres ved dem?  

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 tirsdag den 5. oktober.  

Vel mødt!  

Infomøde på Nybrogård 

Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag d. 6. oktober 2010 
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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 is social day! Remember, Wednesday is social day! Remember, Wednesday is social day! Remember, Wednesday is social day!     

So come down and visit the art club in the 

F-cellar, every Wednesday from 7pm! 

Beboerrådsfor-

mand Mathias, O-

6 lagde ud med at 

fortælle kort om 

Beboerrådets rolle. 

Cirka 50 beboere var kommet forbi  

KælderCaféen for at høre mere om 

klubberne og de andre initiativer, der 

findes på kollegiet. 

I pausen var der gratis pizza og soda-

vand til alle fra Ahmeds pizzeria. 



Kl. 19 i GH-Kælderen 

Til stede: Søren B50, Cecilie D5, 
Anders D7, Pernille D55, Jonas 
D59, Mikkel J21, Mathias O5, Atle 
O56, Jonas P27, Kasper P31, Mik-
kel R61, Lars Kaj  

Afbud: Jonas B46  

Ad 1) Mikkel J21 valgt til ordstyrer  

Ad 2) 7 stemmeberettigede mødt  

Ad 3) Referat godkendt fra sidste 
beboerrådsmøde  

Ad 4) Dagordenen godkendt  

Ad 5) Økonomi:  

Der mangler stadig lidt papirarbej-
de, før end den nye kasserer kan få 
adgang til de to konti og dermed 
også påbegynde lønudbetalingen til 
NYK’s ansatte. Det skulle dog ger-
ne være på plads inden for de næ-
ste 2-3 uger.  

Der er blevet udbetalt restløn til 
netværksgruppen fra NYK’s konto. 
Det drejer sig om ca. 80.000 kr. alt i 
alt, men indtil videre er kun lidt 
over 40.000 kr. blevet trukket fra 
kontoen. Beløbet skal på et tids-
punkt betales af netværksgruppens 
konto.  

Der står pt. 150.523 kr. på NYK’s 
konto og 265.650 kr. på Netværks-
gruppens konto.  

Ad 6) Ingen øvrige meddelelser  

Ad 7) Der var intet nyt fra besty-
relsen andet end at næste møde er i 
oktober.  

Ad 8A) Bestyrelsesrepræsentant 
fra Beboerrådet i KælderCaféen 
Nybro  

Beboerrådet har tidligere besluttet, 
at der skal være en repræsentant 
fra Beboerrådet i KælderCaféens 
bestyrelse. KælderCaféens bestyrel-
se regner med, at der skal holdes 
møder 1-2 gange om måneden.  

Jonas D59 stillede op som repræ-
sentant.  

For: 7  
Imod: 0  
Blank: 0  

Jonas blev dermed valgt som re-
præsentant fra Beboerrådet, og 
Mathias O5 meldte sig som supple-
ant.  

Ad 8B) Status på lønudbetalinger i 
NYK  

Som det blev fortalt under økonomi-
punktet, er der endnu ikke helt styr 
på adgangene til de forskellige kon-
ti. Der kan derfor ikke foregå nogen 
lønudbetaling lige pt. Det blev be-
sluttet, at lønudbetalingerne skal 
kunne starte den 1. november 2010. 

Ad 8C) Lønstigning i Sekretariatet 
og Klagenævnet  

Ansatte i Sekretariatet og Klage-
nævnet får løn af KAB og ikke af 
NYK. Der har ikke været lønstig-
ning i 4-5 år, så derfor har bestyrel-
sen fremsat punktet om en lønstig-
ning. Det er derfor op til Beboerrå-
det at bestemme, om NYK’s ansatte 
skal have en tilsvarende ny løn. Fra 
bestyrelsen er der ikke sat noget 
præcist beløb på, hvad den nye 
timeløn skal være, så derfor kunne 
Beboerrådet komme med et forslag, 
som bestyrelsen så kan arbejde ud 
fra.  

Det blev fra start af besluttet, at 
NYK vil følge den eventuelle løn-
stigning, bestyrelsen beslutter til 
sine ansatte.  

Det blev påpeget, at der er mange 
beboere på kollegiet, der laver et 
stort frivilligt arbejde, og derfor 
skal det ikke nødvendigvis være en 
lønstigning, der skal vise, at kollegi-
et værdsætter de ansattes arbejde. 
Det kunne også være i form af for-
skellige sociale arrangementer, at 
der kan gives et klap på skulderen 
for et godt stykke arbejde. Det er 
ikke en selvfølgelighed, at en løn-
stigning vil gøre det mere attraktivt 
at arbejde for kollegiet.  

Der blev først stemt om, om der 
skal være en lønstigning  

For: 6  
Imod: 1  
Blank: 1  

Der skal dermed stemmes om, hvad 
Beboerrådet foreslår som den nye 
timeløn  

115 kr./t: 1  
120 kr./t: 6  
125 kr./t: 0  

Det bliver dermed foreslået besty-
relsen, at timelønnen i Klagenæv-
net og Sekretariatet bliver hævet 
fra 110 kr./t til 120 kr./t.  

Ad 9) Nye medlemmer og supplean-
ter  

Miranda K63 bliver ny repræsen-
tant for JK-ulige i stedet for Scott 
J31.  

Ad 10) Evt.  

Tirsdag den 14. september kl. 19 i 
KælderCaféen er der informations-
møde for nye og gamle beboere, der 
gerne vil have lidt mere viden om, 
hvad der er af muligheder på kolle-
giet. Det er vigtigt, at alle opfordrer 
deres nye beboere på gangene til at 
komme, for der vil blive fortalt om 
Beboerrådet, klubberne, netværks-
gruppen osv. Der kan også altid lok-
kes med, at der serveres gratis pizza 
og øl.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 
onsdag den 6. oktober 2010 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 tirsdag d. 7. september 2010 
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Kom forbi og mød nogle af vores nye 
bartendere. Om det så er for at nyde 
en enkelt øl på vej i byen eller du hel-
lere vil slippe for taxa'en hjem og hol-
der festen i vores lokaler. 

Husk at personalet kan bestille en 
taxa, hvis I skal videre i byen direkte 
fra forfesten. Taxa'en kommer lige til 
døren kort tid efter bestilling. 

OBS.: Chaufføren kommer ikke ned 
efter jer. 

Afstemning: Hvilket spil skal kører 
på Arcade Madness? 

www.doodle.com/ffhtew3pecppckw7 

Afstemningen kører frem til 1. no-
vember 2010. 

Den daglige leder 

Vi ses i KælderCaféen........ 
Hvor ellers.... 

Glem alt om taxa'en 
hjem fra festen  



Årets bedste performere 

Showet på DTU i juni var anderle-
des end de normale shows, og de fire 
showere formåede at fyre hele 40 
forsøg af på et hæsblæsende kvarter 
til et potpourri af pop- og filmmusik, 
og med en nøje tilrettelagt koreogra-
fi. ”Vi var to til 
at udføre forsøg, 

og to til at køre 

tingene frem. 

Det handler 

utrolig meget 

om timing,” 
fortæller Mette. 
Showet blev 
afholdt i et stu-
vende fuldt au-
ditorium i byg-
ning 208 på 
DTU, hvor folk 
stod som sild i 
en tønde, for-
ventningsfulde 
over hvad sho-
werne havde fundet på. ”Vi havde 
sammensat en masse musikstykker, 

som havde relation til forsøgene. Fx 

blev forsøget ’ånden i flasken’ udført 

til sangen ’genie in a bottle’, og forsø-

get ’afbrænding af magnesium og 

jernpulver’ til ’I’m so excited’”, forkla-
rer Mette. Hvis du vil se et sammen-
drag af showet, kan du gå ind på 
Ingeniørens hjemmeside på: http://
ing.dk/art ikel /109711-se-dtus-
danmarksmestre-i-science-show-fyre
-den-af-med-flydende-kvaelstof. 

Showet var som sagt en fejring af 
den nyligt vundne 
førsteplads ved DM i 
ScienceShow, hvor 
fysik- og kemishows 
fra hele Danmark 
dyster mod hinan-
den med det formål 
at udveksle erfarin-
ger om gode shows, 
spændende forsøgs-
opstillinger og nye 
ideer. 

Optagelse af nye 
medlemmer i ok-
tober 

I øjeblikket søger 
DTU ScienceShow 

nye showere. Som shower bliver du 
en del af en social kultur, hvor man 
ud over de ugentlige shows også mø-

På DTU findes der en gruppe på 15-

20 fysik- og kemistuderende, som har 

gjort det til deres speciale at udføre 

spektakulære forsøg med væsker, der 

skifter farve, ting, der siger BANG, 

flydende kvælstof, der er -196 grader 

og meget andet fra naturvidenska-

bens verden.  

Tilsammen er de DTU ScienceShow, 
og i juni måned kunne de fejre før-
stepladsen ved DM i Science shows 
fra marts med et imponerende som-
mershow foran et propfyldt auditori-
um på DTU Kemi. 

DTU ScienceShow har til formål at 
udbrede kendskabet til og glæden 
ved naturvidenskab. Til daglig tager 
gruppen ud til folkeskoleklasser og 
gymnasieklasser for at vise fysikken 
og kemien fra den bedste side. I 
modsætning til lærere på både folke-
skoler og gymnasier har medlem-
merne i DTU ScienceShow adgang 
til skrappere kemikalier, der kan 
give mere interessante reaktioner – 
indpakket i god underholdning og et 
flot sceneshow – og på den måde for-
håbentlig øge interessen for naturvi-
denskab generelt. ”Vi underholder 
med eksplosioner, farver og gode hi-

storier med det formål at vise, at na-

turvidenskab er sjovt, fascinerende 

og relevant”, fortæller Mette, der til 
daglig arbejder på DTU Sci-
enceShow. Hun og de andre 
’showere’, som de kaldes, bliver be-
talt for deres arbejde som et hvilket 
som helst andet studiejob, men deres 
glæde og fascination for forsøgene er 

ikke til at tage fejl af: ”Det kræver, at 
man virkelig brænder for naturvi-

denskaben og har lyst til at viderefor-

midle den til andre”, forklarer hun. 

des en søndag om måneden for at øve 
nye forsøg og lære hinanden bedre at 
kende. ”Vi gør også meget ud af det 

sociale,” fortæller Mette. ”Der skal 
være ’god kemi’ mellem showerne, for 

at showet skal kunne fungere bedst 

muligt med hensyn til underhold-

ningsværdi og dynamik. Vi har også 

en julefrokost, en årlig hyttetur og 

flere fester i løbet af året.”  

Er du interesseret i at blive nyt med-
lem af DTU ScienceShow, så sæt 
kryds i kalenderen søndag den 10. 
oktober kl. 13-18. Her åbner DTU 
ScienceShow dørene for interessere-
de til en øvedag i auditorium 54, byg-
ning 208, hvor du kan prøve kræfter 
med nogle af de anvendte forsøg – og 
få en snak med de, der er aktive i 
ScienceShow. Hvis du stadig er inte-
resseret efter øvedagen, kan du efter-
følgende udfylde et ansøgningsske-
ma, sende det til DTU ScienceShow 
senest den 12. oktober og få en tid til 
audition og jobsamtale. Audition og 
jobsamtale afholdes den 25. & 26. 
oktober fra sidst på eftermiddagen. 

Når du optages i DTU Scienceshow, 
skal du være parat til at deltage på 
ScienceShows stand på Åbent Hus 
den 4. november. Derudover skal du 
deltage i to kurser og minimum to 
valgfrie shows eller lignende inden 
årets udgang. 

Vil du vide mere? Send en mail til 
cchr@vitis.dtu.dk eller ring 45 25 78 
31. Du kan også læse mere om DTU 
ScienceShow på www.science-
show.dtu.dk.  

Cecilie, D-5 

Naturvidenskab på slap line 
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Her på Nybrogårdkollegiet bor vi i 

et af de bedste områder i Danmark 

for Mountainbikekørsel. Mtb kørsel 

både i form af hyggekørsel og organi-

seret i klubber vokser hvert år. 

Først og fremmest tiltaler kørslen 
din indre drengerøv, adrenalinsuset, 
som man får når man drøner ned af 
en bakke, fræser gennem et mudder-
hul eller bumper ud af en sti fyldt 
med rødder er ganske enkelt fanta-
stisk. 

Når man er af sted er det altid 
enormt hyggeligt, fordi man automa-
tisk får noget at snakke om. Man 
smådriller hinanden med styrt, 
snakker om hvor fedt det sidste styk-
ke er, typisk mens man får sig en tår 
vand og giver lungerne en chance for 
at indhente. 

Sidst men ikke mindst er det fremra-
gende motion og det er en selvtillids-
booster, når man besejrer en enorm 
bakke.  

Teknik. 

En af grundende til man bevarer 
fascinationen, er teknikken. Uanset 
hvor erfaren man er, kan man altid 
forbedre sin teknik. Man kan spare 
enormt mange kræfter ved at køre 
korrekt. Den grundlæggende regel 
er: ”SPEED IS YOUR FRIEND” 
grunden til man siger sådan er, at 
hvis man triller meget stille af sted 
og skal over en forhindring har man 
ikke fart nok på til at komme over og 
bliver nødt til at træde, når man træ-
der, flytter man vægtpunktet, så 
man ikke rammer forhindringen di-
rekte og man er ude af balance og 
ofte ender det i et styrt.  

Et andet tip kan være et hårdt ryk 
opad i styret, så hopper man elegant 
over forhindringen. 

Cyklen. 

Et samtaleemne som er uundgåeligt 
på en tur, er udstyr, hinandens ud-
styr bliver altid diskuteret, hvad 
man drømmer om og man bliver au-
tomatisk lidt udstyrsnørd. 

Generelt gør de fleste den fejl, at den 
første cykel køber de alt for billigt, 
den næste er som regel noget bedre 
udstyret. 

Generelt kan man sige om en mtb, at 
de 2 vigtigste dele er stellet og for-
gaflen. 

Stellet fordi det er cyklens sjæl, det 
er det som bestemmer balancen og 
kraftoverførslen. 

Forgaflen er meget essentiel, mange 
tror dens funktion er en støddæmper, 
men dens funktion er at holde kon-
takten til jorden, for har man ikke 
det, så kan man ikke dreje eller 
bremse. 

Derfor skal man sørge for at få en 
som er luftdæmpet i stedet for en 
fjederdæmpet, da en luftdæmpet kan 
bevæge sig hurtigere. 

En god begynderMTB starter ved ca. 
6000  

Kom med 

Alle kan komme af sted og det behø-
ver bestemt ikke koste dig nogen 

bondegård, på www.hareskoven-
fripuls.dk/udlejning.html er der en 
som udlejer ganske fint kørende 
mtb’s for 150 kr. i 3 timer. Jeg havde 
en kammerat på besøg, hvor vi lånte 
en mtb i 3 timer, cyklen var ganske 
udmærket. 

Hvis du har fået lyst til at køre på 
mtb, eller savner nogen at køre med, 
så mød op torsdag d. 14. oktober kl. 
17.30 ved kiosken, så vil der være en 
guidet tur på ca. 1.5 time i et tempo, 
hvor alle kan følge med. 

Nyttige Links 

www.jupitercykler.dk 
cykler til en god pris 

www.ride4fun.dk 
stedet hvis man skal have vejledning 

www.Chainreactioncycles.com 
Et site med enormt og billigt udvalg. 

www.cykelgalleri.dk 
et forum, hvor der kan findes et svar 
på næsten alt indenfor cykling. 

www.singletrack.dk 
Site med mange ruter i gpsform, som 
man fx kan downloade til sin telefon. 

www.hareskovenfripuls.dk 
Mødested for kørsel i hareskoven. 

Andreas D-52 (andreasbrask-

@hotmail.com) og Kristian M-61  

Team Adventure 
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I uge 42 er det efterårsferie for de 
fleste skolebørn og studerende, og 

selvom der stadig er brug for hårdt 

arbejde for at følge med i semestret, 

kan der nok blive tid til en enkelt 

udflugt i det gyldne efterårsvejr i 

København og omegn. Og når efter-

årsferien nu ikke længere tvangsind-

lægger en til en hel uges kartoffel-

høst, må der tys til andre aktiviteter. 

AOK guider dig rundt i området og 

dermed væk fra computer- og tv-

skærmen! 

Den teatralske 
Beliggende midt på en enebærbe-
vokset og lyngklædt hede i et natur-
område kaldet Rusland er Tegners 
Museum og Statuepark bestemt en 
køretur værd. Rundt om den bun-
kerlignende museumsbygning står 
14 meget iøjnefaldende og teatral-
ske bronzestatuer kreeret af billed-
huggeren Rudolph Tegner, der leve-
de fra 1873 til 1950. 

Hans til tider voldsomme udtryk 
har altid været genstand for debat 
og skabt en del polemik i den dan-
ske kunst-andedam. 

Inde på selve museet udstilles for 
første gang siden 1975 mange af 
Rudolph Tegners malerier. Fra Gulv 
til Loft viser det spænd af udtryk, 
han arbejdede med gennem sit 
kunstneriske liv og udfordrer besku-
eren til at tage stilling. Museets 
traktørsted tilbyder kaffe, te, øl, 
vand, is og kage. 

Hvad: Tegners Museum og Statuepark 
Hvor: Museumsvej 19, 3120 Dronning-
mølle  
Hvornår: Tirs–søn kl. 12.00–17.00  
Hvor meget: Voksne: 50 kr.  

Den vilde 
Dyrehaven ligger en kun en frisk 
cykeltur ud mod kysten, men føler 
du dig doven, kan du smide cyklen i 
S-toget og stå af i Klampenborg. 
Netop nu kan du se Dyrehaven skif-
te fra sommer- til vinterfarver og 
høre kronhjortenes dybe brøl, når de 
forsvarer deres brunstige hunner 
mod fremmede kamp- og parrings-

lystne hanner. 

På denne tid af året skal man holde 
sig til stierne og undgå at komme 
imellem en han og dens hunner, 
men har man en god kikkert eller 
zoom med, er det bedre en safari 
eller de bedste dyreprogrammer på 
tv. 

Er vinden god, er Eremitagesletten 
et godt sted at sætte drager op, og 
den anden lørdag i efterårsferien er 
erklæret dragedag, hvor børn med 
hjemmelavede papirdrager eller 
billige BR-drager flyver side om 
side med voksnes gigantiske kæm-
pedrager og dyre professionelle dra-
ger, som bliver styret med et væld 
af snore. 

Søndag kan du spise sønderjysk 
brunch til 175 kr. inden gåturen på 
Restaurant Jacobsen, som to unge 
kokke har overtaget. Om aftenen 
serverer de en 3-retters menu med 
vin til 490 kr. Ikke just studenter-
venlige priser, men bestemt et 
smukt sted at tilbringe en helt spe-
ciel aften. 

Hvad: Restaurant Jacobsen ved Dyre-
haven  
Hvor: Strandvejen 449, Klampenborg  
Hvordan: Tirsdag-lørdag 12-15 og 18-
22, brunch søn 10-14. 

Den amagerkanske 

Idylliske Dragør ligger ikke mere 
end 12 kilometer fra Rådhusplad-
sen i København. Byens gulmalede 

huse, røde teglstenstage og bro-
stensbelagte stræder indbyder til 
sightseeing. Havnen har et velbeva-
ret kulturmiljø, hvorfra det er mu-
ligt at gå ud på Dragør Fort og nyde 
udsigten over Øresund. 

Er man til det rustikke danske køk-
ken, tilbyder Café Espersen – ligele-
des på havnen – et væld af mulighe-
der til både frokost og aften. En fro-
kostmenu kan fås for under 100 kr., 
mens en hovedret på aftenmenuen 
koster mellem 139-169 kr. 

I Dragør er det også muligt at ople-
ve bondeidyl. I efterårsferien skrues 
tiden tilbage til begyndelsen af 
1900-tallet, og Amagermuseet om-
dannes til en levende Amagergård. 
Her muger karle staldene ud, piger 
klargør grønsagerne til torvet, og 
dyrene fodres. Gæster er meget vel-
komne til at give en hånd med i køk-
kenet og vaskeriet. Skal sulten stil-
les, tilbyder museets tilhørende café 
forfriskninger og hjemmebagte bol-
ler med gårdens egen marmelade. 

Hvad: Amagermuseet i Dragør  
Hvor: Hovedgaden 4 & 12, 2791 Dragør  
Hvornår: 10.–18. oktober fra 12.00 –
16.00  
Hvor meget: Voksne: 30 kr., børn: Gra-
tis, grupper over 20: 20 kr. 

Den interaktive 

Stempelure, gamle DSB-uniformer 
og kæmpe mobiltelefoner er nogle af 

 … Fortsættes på næste side 

AOK: De fem efterårsudflugter 
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… Fortsat fra forrige side 

de genstande, man kan få til at for-
tælle historier fra industrialiserin-
gens barndom på Nationalmuseets 
Brede Værk lige her i Lyngby. 

Her inviteres børn og barnlige sjæle 
til at lege sig klogere på den indu-
strielle revolution, som den så ud i 
Danmark i 1800-tallet. Ved et sam-
lebånd kan man dyste mod hinan-
den om at producere flest kuglelejer 
til verdensmarkedet og Fabrikken 
viser interaktive film, hvor man selv 
kan bestemme, hvem der skal have 
hovedrollen i ens historie, vise rundt 
på frabrikken og fortælle om ar-
bejdslivet. 

Hvis I ikke har fået madpakken 
med, er det nærliggende Brede Spi-

sehus et dejligt sted at indtage en 
frokost. Køkkenet har åbent 11.30-
15 og 17.30-20.30 tirsdag-lørdag og 
søndag 11.30-15. Priserne er også 
her i den dyre ende – til gengæld 
har Brede Værk gratis adgang. 

Hvad: Brede Værk  
Hvor: I.C. Modewegsvej 1, 2800 Kon-
gens Lyngby  
Hvornår: Tirsdag – søndag 10.00-17.00  
Hvor meget: Gratis 

Den våde 

Kanoture forbindes oftest med Sve-
riges rislende åer dybt inde i enor-
me, forladte nåleskove. Men I behø-
ver ikke suse over Øresundsbroen 
for at svinge pagajen. Bagsværd sø 
er et fremragende udgangspunkt for 
en vippende familietur, der kan føre 
jer hele vejen ud til Øresund ad 
Mølleåen eller til Sophienholm, som 
er et godt bud på et sted at holde 
frokostpause – og så er det lige om 
hjørnet fra Nybrogård Kollegiet. 

I smukke omgivelser ligger bygnin-
gen, der netop i efterårsferien viser 
udstillingen Keramiske Veje, hvor 
en række dygtige og meget eksperi-
menterende kunstneres værker kan 
opleves. Nybro Båd og Kanoudlej-
ning er åbent fra kl. 10 og stiller 
både kanoer og som noget nyt også 
kajakker til rådighed for en fair 
pris. Og hvis I vil sejle i kano eller 
kajak en del billigere, skal I bare 
melde jer ind i Kanoklubben. 

Hvad: Nybro Båd og Kanoudlejning  
Hvor: Nybrovej 284 / ved Ishuset  
Hvornår: Alle dage fra kl. 10  
Hvor meget: 100 kr. i timen for en kano 
til tre personer  

Cecilie, D-5 

FC Nybro-William Demant: 6-0 

Kun en gang i anden halvleg blev 
det næsten farligt, men forsvaret fik 
afværget og skuddet gik over mål. 

Sæsonens sidste kamp er søndag d. 

3. oktober, hvor FC Nybro igen skal 
møde William Demant Kollegiet til 
returopgør på DTU.  

Cecilie, D-5 

Søndag d. 19. september spillede 

FC Nybro mod det nye hold i kolle-

gieturneringen, William Demant 

Kollegiet. Som sædvanligt stillede 

FC Nybro op i de markante, lyserøde 

trøjer, mens William Demant mødte 

op i mere diskrete, mørkeblå trøjer. 

Fra første fløjt lagde FC Nybro et 
hårdt pres på modstanderne, og det 
gav dem overtaget omkring midtba-
nen. Efter et kvarters spil med mas-
sivt pres og flere store chancer til 
vores hold kom åbningen, og bolden 
røg i kassen efter flere skud direkte 
på mål. Det blev hurtigt tydeligt, at 
FC Nybro var kommet for at vinde. 
Flot angrebsspil, solidt forsvarsspil 
og ikke mindst en effektiv og sprud-
lende midtbane sørgede for, at FC 
Nybro kunne gå til pause med en 
føring på 4-0. Thomas, der i kampen 
fungerede som stand in for holdets 
faste målmand gjorde også en frem-
ragende figur i målet. Flere gange 
var han på pletten med den ene tv-
redning efter den anden. 

Efter pausen fortsatte FC Nybro det 
flotte spil, hvor det blev til yderlige-
re to flotte mål inden for de første 20 
minutter. Herefter gik kampen lidt i 
stå, men uden at FC Nybro lod Wil-
liam Demant komme til chancer. 
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Forsvaret spillede rigtig godt gennem 

hele kampen med flotte markeringer og 

gejst. 

Angrebet havde mange flotte pasningsspil. Flere gange blev modstandernes for-

svar snydt, og det gav da også udtryk på måltavlen. 

En sikker scoring på straffespark ud-

byggede FC Nybros føring. 



PUG. Disse tre bogstaver danner 

tilsammen forkortelsen ’Polyteknisk 

UndervandsGruppe’: en mindre dyk-

kerklub med hovedsæde inden for 

DTUs mure. PUG blev dannet i 2000 

og har i dag lige under 30 medlem-

mer, der alle har det til fælles, at de 

elsker at dykke. 

Steffen, som er aktivt medlem i 
klubben, fortæller mig, at de er en 
gruppe, der dykker cirka en gang om 
ugen. Undervandsgruppens medlem-
mer står selv for at arrangere dyk-
kerture, men der arrangeres også 
som regel én fast ugentlig tur, når 
vejret er til det. Ofte kører de til 
Amager Strandpark og dykker i Øre-
sund, men det hænder, at de også 
arrangerer ture til Nordkysten eller 
Stevns. 

Masser af krabber og fisk 

I PUG bliver der kun foretaget 
stranddyk – dyk fra strandbredden – 
for klubben har endnu ikke nogen 
båd til deres rådighed. Til gengæld 
dykkes der året rundt. Så sent som i 
vinters var et hold medlemmer ude, 
mens der var is på vandet, og der 
skulle efter sigende have været utro-
lig god sigtbarhed! Steffen fortæller 
mig, at man på en god dag kan se ca. 
10 meter frem, mens man på en dår-
lig dag kun har omkring tre meters 
sigtbarhed. 

I øjeblikket er det krabbernes yng-
lingeperiode, så der er en masse ak-
tivitet under overfladen. Krabber, og 
så fisk naturligvis, er noget af det, 
man ser mest under havet, men dyk-
kerne har da set et enkelt vrag ud 
for Helsingørs kyst. Efter sigende 
skulle det være en gammel fiskekut-
ter, der engang er blevet sænket. En 
almindelig eftermiddagstur for dyk-
kerteamet tager typisk 3-4 timer. 
Dykkerne mødes i klubhuset efter 
undervisning og kører til den valgte 
destination. 

Mulighed for prøvedyk 

Et medlemskab i PUG koster 400 
kroner årligt, og derudover er det 
vigtigt at beregne ekstra penge til 
benzin og øl! Klubben er nemlig også 
en meget social klub, hvor medlem-
merne drikker en øl efter endt dyk-
ning og tager på længere ture til 
eksempelvis Bornholm, Sydsverige 
eller et andet ’eksotisk’ sted. Klub-

ben har kun begrænset dykkerud-
styr til rådighed, så de anbefaler, at 
man køber sit eget. Det er dog altid 
muligt at låne udstyr i starten. Det 
er også muligt at komme med på et 
såkaldt ’prøve-dyk’ for at se, om et 
medlemskab er noget for én. Det 
koster 25 kr. pr. gang, og man må 
tage på et prøve-dyk to gange. Hvis 
man så efterfølgende melder sig ind 
i klubben, bliver de 25/50 kr. selvføl-
gelig trukket fra det beløb, man skal 
betale. I kontingentet får man fri 
afbenyttelse af kompressor, opbeva-
ring af udstyr samt muligheden for 
at dykke sammen med andre dyk-

kerentusiaster. 

Der optages kun nye medlemmer, 
som allerede har taget dykkercertifi-
kat, for klubben uddanner ikke dyk-
kere. Til gengæld er det ligegyldigt, 
hvilket certifikat, man har taget – 
alle er velkomne! 

Hvis du også vil være medlem af 
PUG, kan du gå ind på klubbens 
hjemmeside www.pug.dtu.dk og til-
melde dig ved at vælge information à 
indmelding. På hjemmesiden kan du 
også læse historier og se film fra 
klubbens medlemmer.  

Cecilie, D-5 

På dykkerkurs 
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En dykkertur ved Amager Strandpark: 

Efter endt undervisning mødes vi fire mand høj ved det interimistiske klubhus. 

Klubhus er måske lidt meget sagt – det er blot et skur, som huser lidt udstyr og 

plads til klubbens kompressor. Der går lidt tid med at finde sit udstyr frem, 

dragt, finner, regulator, bcd og bly opbevares alt sammen i klubhuset, så det er 

nemt at pakke ned og lægge i bilerne. Imens pumper kompressoren på livet løs i 

baggrunden, og snart er fire 12-litersflasker fyldt. Da vi er fire i dag, pakker vi 

os i to biler og har dermed masser af plads. 

Vi har i dag en ny dykker med, Mette, som kun har haft få dyk i dansk vand, så 

kursen bliver sat mod Amager Strandpark, som så ofte før, hvor det lave vand 

er perfekt til lidt repetition og træning. 

Da vi kommer frem, får vi relativt hurtigt rigget udstyr op og begynder at kravle 

i dragterne. Dog får vi "gamle" en røffel, fordi vi er for lang tid om at få klædt 

om. Men til sidst får vi lukket de sidste spænder og lavet makkertjek. 

Vi går i vandet fra stranden og lægger os ned på 2,5-3 meter dybt vand. Her 

ligger vi lidt, mens Mette får styr på sin opdrift og finder sig til rette. Derefter 

viser vi vores nye medlem rundt på stenrevene og gennem “brysterne". Ved Ama-

ger Strandpark er der bygget en undervandsbane formet som en havfrue, hvor 

brysterne er store betonrør, der kan svømmes igennem. Her er ikke ret dybt, men 

de små stenrev gemmer i sommermånederne på masser af småfisk og i tusindvis 

af krabber. Den ringe dybde gør også, at dykkere, der kun har få dyk eller har 

forsømt dykningen for en tid, kan komme under vandet og få genopfrisket evner-

ne under fornuftige forhold. Efter at have rundet brysterne svømmer vi ned 

langs "Halen", som er et stenrev, mens vi kigger på småfisk og krabber. Vi slut-

ter af yderst på molen, hvor vi ligger og kigger lidt op af muren, som er ca. tre 

meter høj og begroet med muslinger. 

Efter dykket slutter vi af med en lunken øl i de sene aftentimer, inden kursen 

igen sættes tilbage mod DTU, hvor grejet vaskes og hænges på plads. 



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    Martin, B-43 
     
AB-lige      Jonas, B-46 
       Morten, B-44 (sup.)  

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

EF-ulige     Maria, E-21 
          

EF-lige 
     

GH-ulige     
     

GH-lige      Thomas, G-26 
          

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

JK-lige         
     

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

LM-lige        
           

NO-ulige     Camilla, N-31 
       Lærke, N-37 (sup.)  

NO-lige       Atle, O-56 

       Daniel, N-40 (sup.)  

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

PR-lige       Casper, P-18 
     

ST-ulige      Mathias, O-05 
       Mark, S-29 (sup)  

ST-lige         
           

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 
Anders, D-07 
kasserer@nybro.dk 

Beboerrådssekretær 
Pernille, D-55 
pernillebacher@hotmail.com 

Revisorer 
Casper, E-15 
Erik, N-36 

NybroTidende 
Cecilie, D-05      
tidende@nybro.dk 

 

Sekretariatsgruppen/
fremleje 
Kontortid tirsdag kl. 18-19 og 
torsdag kl. 20-21  
i GH-kælderen.        
Tlf: 4400 

 

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

 

Netværkskontor 
Kontortid mandag 20-21  
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 

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.  
Ikke valgt         

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) 

dække grøntsagerne med vand tilfø-
jes selvfølgeligt mere). Boullionter-
ningen tilsættes - den skal nok oplø-
se sig selv i løbet af opkogningen. 
Lad suppen passe sig selv i 5 min. 

Kartoflerne og persilleroden skæres i 
tern og kommes i suppen. Koger 
yderligere 10 min.  

Pluk ca. det halve af broccolien og 
skær i passende stykker. Kommes i 
og koger med i ca. 3 min hvorefter de 
overskårne cherrytomater koger 
med.  

Suppen smages til med salt. 1-2 mi-
nutter efter er den lækre suppe klar. 

Tilbehør: Groft brød. 

Efterårssuppe med jordskokker, 
chili og broccoli.  

250 gr jordskokker  
2 store bagekartofler  
2 pastinakker  
2 gulerødder  
1 lille klump ingefær  
1 ½ liter vand, evt. hønsefond  

Her i den kolde efterårstid er det 

rigtig vigtigt at vi får nogle vitami-

ner og mineraller så v kan holde 

vinterens forkølelser fra døren. En 

suppe er en rigtig god måde at gøre 

det på, samtidig med at det er rart 

at blive varmet igennem, når vinden 

rusker derude.  

Efterårssuppe med svinekød, 
persillerod og cherrytomater. 

250 g hakket svinekød  
2 små løg  
3 gulerødder  
1-2 persillerod  
3 kartofler  
ca 1/2 broccoli  
5-8 cherrytomater  
1 tsk salt  
1 boullionterning 

Brun kødet i olie og svits derefter 
de snittede løg heri.  

Gulerødderne skæres i tern og put-
tes i. Hæld 3/4 - 1 liter vand i (alt 
efter hvor "vandet" du ønsker sup-
pen - hvis det senere kniber med at 

1 stærk chili  
1 broccoli  
½ bdt. Koriander  

Alle grøntsager renses og skæres i 
mindre stykker. Jordskokkerne 
bages i ovn en ½ time ved 200gra-
der. Dette gøres for at fremhæve 
smagen. Resten på nær broccoli, 
chili og koriander koges under låg i 
ca. ½ time. Jordskokker og chili 
tilsættes. Det hele blendes med 
stavblender. Bliver den for tyk til-
sættes mere vand. Til sidst tilsæt-
tes broccoli og koriander. Suppen 
serves brandvarm med en klat god 
økologisk cremefraiche og et par 
skiver groft brød.  

Cecilie, D-5 

Efterårssupper 

BEZZERWIZZER 

SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL 

Hvilket land stammer Kosta 
Boda glaskunst fra? 

 
I hvilket årti blev den første 
hjertetransplantation på et 
menneske gennemført? 

Hvilken tone er kammerto-
nen? 

Hvad kaldes aksernes skæ-
ringspunkt i et koordinatsy-
stem? 

Hvilken farve har den jakke, 
som vinderen af golfturnerin-
gen US Masters kan iklæde 
sig? 


