
Årgang  39. Nr. 5. 

NybroTidende 

Så er det blevet tid til Nybrogård Kollegiets største fest, og den bliver endnu større 

end nogensinde før. Derfor opfordrer vi her fra avisen til, at alle kigger forbi og får en 

øl med. 

                       Side 9 

September 2012 

Grønt Kollegium - Så blev det 

endelig tid til at rydde op på kollegi-

et. Det betyder, at man skal have 

strips på sin cykel, der omdeles den 

14. september - ellers ryger den. Der 

er dog også chancer for at vinde præ-

mier til køkkenet, så det er bare med 

at komme ud og hjælpe til.      Side 2 

F.C. Nybro - Så er sommerferien 

ovre, hvilket betyder, at F.C. Nybro 

går i gang igen. 

Sidste forår havde de for første gang 

både et dame- og et herrehold, men 

sæsonen er ikke færdig endnu, så 

selvom de ligger godt, kan der stadig 

ske meget.          Side 6 

Ny Redaktion - Som mange 

nok har hørt, stopper Cecilie (D5) 

som redaktør. Det betyder, at der 

nu er tre nye redaktører og - som 

med alle nye ting - betyder det 

forandring. Derfor har vi formule-

ret i hvilken retning, vi gerne vil 

bringe NybroTidende.    Side 10 

Nybrogård Kollegiets interne blad 

NybroFestivalen: 

Musikbevilling til festiva-

len varer til klokken 

02:00. Derefter har Kæl-

derCaféen åbent til klok-

ken 05:00 både fredag og 

lørdag. 

  

Ny nøgleperson 

I det tilfælde, at man har 

låst sig selv ude af sit væ-

relse, kan man fra nu af 

være så heldig at blive 

låst ind af Alexander 

(G28), da han erstatter 

Mikkel (J21) som nøgle-

bærer. 

 

Næste 

Beboerrådsmøde 

Onsdag den 5. september 

2012 kl. 19 i GH-

kælderen. 

Nyt fra  

Beboerrådet 



Ny Redaktion på NybroTidende 
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Fakta om             

NybroTidende 

 Ansvarshavende redaktører 

Peter Christensen (L36) 

Jakob Jensen (C3) 

Mikkel Lindholmer (R61) 

 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. 150. 

 NybroTidendes redaktion 

forbeholder sig ret til at rette i 

indlæg, samt fravælge indlæg, 

som ikke synes at have relevans 

for andre. 

Jeg hedder Peter Christensen, og jeg bor 

på LM-lige. Jeg læser teologi med speci-

alisering i Det Gamle Testamentes for-

tolkning på Københavns Universitet. Det 

er blandt andet min opgave at sørge for, 

at NybroTidende følger en grammatisk 

rød tråd. I min fritid oversætter jeg gamle 

tekster fra Mesopotamien.

Jeg hedder Jakob Jensen, og jeg bor i 

lejlighed C-3. Jeg læser til civilingeniør 

inden for produktion og konstruktion på 

DTU, hvor jeg nu skal i gang med mit 5. 

semester. I min fritid er jeg bl.a. skribent 

på hjemmesiden fmfreaks.dk samt meget 

sportsengageret både på og uden for kol-

legiet. 

Jeg hedder Mikkel Lindholmer, og jeg 

bor på PR-ulige. Jeg læser fysik med 

specialisering i astrofysik på Køben-

havns Universitet. Udover at være re-

daktør på NybroTidende er jeg også 

formand for Nybrogårds rollespilsklub. 



 Til stede: Nina C23, Jonas D59, 

Thea D43, Thomas C22, Samuel 

D46, Torbjørn O63, Samuel D46, 

Mikkel J21, Mikkel K43, Alexander 

G28, Anna M45, Qi M41, Jakob 

C03, Trine C03, Cecilie D05, Mik-

kel R61, Hilbert P23, Ask M47, Ca-

milla L01, Majbritt S05, Maria J34, 

Jesper C38 og Hallur L10.  

Afbud: Lars Kaj  

Ad 1) Mikkel J21 er valgt til ord-

styrer, og engelsk er valgt som 

sprog for mødet.  

Ad 2) 12 stemmeberettigede er 

mødt op.  

Ad 3) Referatet fra sidste Beboer-

rådsmøde er godkendt.  

Rettelse til punkt 9: Mikkel J21 

fratræder først fra Beboerrådet pr. 

8. juni. 

 Ad 4) Dagsordenen er godkendt.  

Ad 5) Økonomi:  

Der står 136.000 kr. på NYK’s kon-

to og 417.000 kr. på netværkskon-

toen.  

Der er blevet udbetalt 5800 kr. til 

KælderCaféen til drikkevare for 

aktivfest, udbetalt 12.000 kr. tilFC 

Nybros drengehold for dommerge-

byr m.m., og der er udbetalt løn 

5.200 kr. Mikkel J21 står stadig for 

at udbetale Netværksgruppens lån.  

Der er købt sodavand til Beboerrå-

det for 2254,31 kr., som skal udbe-

tales til Mikkel J21, der har lagt 

ud. Til næste gang der skal købes 

sodavand skal dette tages op på et 

møde inden, så der er helt klare 

rammer omkring, hvordan det skal 

gøres, da der kan fås rabatter af-

hængig af hvad mærke der købes, 

og hvem disse rabatter skal gå til.  

Ad 6) Øvrige meddelelser  

Der er smidt to beboere ud af Kano-

klubben, da de ikke havde red-

ningsvest med i kano, mens de var 

ude at ro. 

 

Ad 7) Bestyrelsesmøde  

Der har ikke været bestyrelsesmø-

de og der er ikke kommet dagsor-

den til nyt.  

Der er over mail blevet diskuteret 

de ønsker, som Ahmed har fremsat 

for Beboerrådet. Bestyrelsen har 

valgt ikke at betale hans husleje 

eller elregning, men hvis han har 

lyst til spillemaskiner i kiosken, 

kan han det. 

Ad 8A) Ny nøgleperson  

Samuel D46, Mikkel R61, Alexan-

der G28 og Hilbert P23 stiller op 

som ny nøgleperson på Nybrogård 

Kollegiet.  

Hilbert P23: Læser på DTU og reg-

ner med at blive boende mindst tre 

år endnu.  

Samuel D46: Læser på DTU og er 

bartender og kasserer i KælderCa-

féen. Han regner med at blive boen-

de mindst to år endnu.  

Alexander G28: Har lige afsluttet 

HF og har seks års studie tilbage, 

så han bliver boende længe.  

Mikkel R61: Læser fysik på KU og 

regner med at blive boende mindst 

tre år boende endnu.  

Der stemmes om hvem af disse fire, 

der skal være den nye nøgleperson.  

Samuel D46: 3, Alexander G28: 4, 

Mikkel R61: 3, Hilbert P23: 2.  

Alexander G28 er valgt til ny nøgle-

person, hvis han kan forevise en 

ren straffeattest. Der vil komme 

nye sedler op hurtigst muligt.  

Ad 8B) Der søges 19.032 kr. til ny 

bro  

Budgettet er udsendt med indkal-

delsen til mødet. Broen skal skiftes, 

da den er ved at falde sammen, og 

da den er for høj i forhold til vand-

standen (da vandstanden i søen er 

sænket 15 cm i forhold til sidste 

år). Der tages højde for, hvis vand-

standen hæves igen, så dette ikke 

vil blive et problem. 

Der stemmes om dette: For: 9, 

Imod: 1, Blankt: 2 . 

Forslaget er vedtaget.  

Ad 8C) Cykelværkstedet søger om 

penge til ny kompressor, cykelmon-

teringsstander og tilbehør til 2244 

kr.  

Se udsendte bilag med indkaldel-

sen til mødet for flere specifikatio-

ner på, hvad der ønskes penge til. 

Tingene forsvinder hurtigt fra cy-

kelværkstedet, så der er gange, der 

udviser bekymring om, hvorvidtde 

nyindkøbte ting vil forsvinde. Der 

prøves at gøre noget ved dette ved 

ikke at ligge alt nyindkøbt ned i 

værkstedet med det samme.  

Der stemmes om dette: For: 11, 

Imod: 0, Blank: 1.  

Forslaget er vedtaget. 

Ad 8D) Grønt Kollegium  

Grønt Kollegium ønsker at holde et 

samlet arrangement med både cy-

keloprydning og affaldsoprydning 

søndag den 16. september 2012.  

Den før planlagte dag for Grønt 

Kollegium er blevet sløjfet, da be-

styrelsen ikke mente, at sedlerne 

var blevet lagt i postkasserne i god  

nok tid. Det er lovpligtigt at infor-

mere ved at ligge sedler i postkas-

ser mindst to uger i forvejen. 

Nina C23 melder sig fra Grønt Kol-

legium.  

Der stemmes om, hvorvidt der skal 

afholdes Grønt Kollegium d. 16. 

september 2012.  

Der stemmes for dette: For: 9, 

Imod: 0, Blankt: 3.  

Forslaget er vedtaget.  

Referat af Beboerrådsmøde tirsdag den 5. juni 2012 
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Ad 8E) Ny legeplads  

Der ønskes en vejledende afstem-

ning om, hvorvidt der ønskes at 

bruge ca. 50.000 kr., 100.000 kr. 

eller 150.000 kr. på en ny legeplads 

til kollegiets børn.  

Der er indhentet et tilbud på 

155.268 kr. Der er gyngestativ, 

græsmåtter, sandkasse, legestativ 

med rutsjebane og to fjedrevipper. 

Der kan nedjusteres i forhold til, 

hvad der ønskes, så prisen kan bli-

ve lavere. Ti års garanti, men det 

holder mindst 20-25 år.  

Der er tre forskellige forslag til, 

hvor den skal ligge, to i JK-gården 

og én i EF-gården. Der er mulighed 

for fx kun at bruge 50.000 kr. i år, 

og derefter udbygge over fx en år-

række på tre år.  

Der skal tænkes over, hvor mange 

penge der ønskes at blive brugt på 

dette i forhold til, hvor mange der 

vil bruge det, da det er en meget 

lille gruppe af kollegiets beboere, 

der har børn. Der er også proble-

met med støj, hvis mange børn er 

et sted. Hvis den skal ligge i JK-

gården, er der sandsynlighed for, 

at mange fulde folk fra KC går over 

og leger på den om natten. Mange 

er af den holdning, at det er mange 

penge at bruge, da der ikke er så 

mange familier med børn. Der kan 

fås finansiering udefra fx via fonde 

eller kommunen, da det er mange 

penge at bruge i forhold til, hvor-

mange af kollegiets beboere der vil 

bruge den. Legepladsen kan også 

ligge i forbindelse med børnehaven 

for at få støjen længere væk. Lege-

pladsen kan evt. kombineres med 

nogle stativer, der kan trænes på, 

så flere kan få glæde af det. Der er 

også mulighed for at børnene kan 

bruge legepladsen i børnehaven, 

hvis der snakkes med kommunen 

om det. Der kan også bare sættes 

fx to vipper eller et gyngestativ op 

til et langt mindre beløb.  

Der stilles forslag om, at der kom-

mer endnu et punkt til afstemning, 

hvor der arbejdes videre med lege-

pladsen, men for et mindre beløb.  

Arbejder videre for beløb 20.000 kr. 

eller under: 7  

50.000 kr.: 3  

100.000 kr.: 0  

150.000 kr.: 0  

Imod: 1 

Blankt: 1  

Der arbejdes videre med dette for-

slag, men for et beløb på 20.000 

kr. eller derunder.  

Ad 9) Nye medlemmer og supple-

anter  

Mikkel J21 fratræder som supple-

ant for JK-ulige, og Mikkel K43 

træder ind som ny repræsentant.  

Thea D43 er ny repræsentant for 

NO-ulige, og Thorbjørn er supple-

ant for NO-ulige.  

Cecilie D05 melder sig ud. 

Jakob C03 melder sig ud.  

Ad 10) Evt.  

NybroFestival har musikbevilling 

til kl. 02, men for at festen ikke 

tages videre på gangene ønskes 

det, at KælderCaféen åbnes efter-

følgende til kl. 05 både fredag og 

lørdag og ikke bruger deres må-

nedlige lørdagsåbning. Nybro-

Festival afholdes d. 21-22. septem-

ber 2012. Dette tages op senere.  

Cecilie D05 flytter snart, og der 

søges personer, som ønsker at 

overtage NybroTidende. Der vil 

også komme artikel om dette i 

NybroTidende. Der må gerne være 

flere, der overtager posten (et 

hold) og ikke en enkeltperson. 

Der er problemer med TV-signalet, 

Der er hentet tilbud om dag-til-

dag service, som vil kunne hjælpe 

hurtigere ved problemer. Kontakt 

Lars Kaj ved problemer via mail.  

Til orientering har udvalget for 

ændring af forretningsorden og 

vedtægter for kollegianerforenin-

gen foreslået følgende ændringer:  

Udvalget foreslår ændring i For-

retningsorden for Beboerrådet ved 

Nybrogård Kollegiet, § 3, stk. 2, 

således, at der tilføjes en del 2: § 3, 

stk. 2: Forslag, som ønskes behand-

let på et Beboerrådsmøde, skal afle-

veres med motivation til sekretæren 

senest 10 dage før mødets afholdel-

se. I modsat fald afvises forslaget fra 

dagsordenen. Forslag skal sendes til 

sekretæren i følgende form: Over-

skrift, eventuelt kort resume, moti-

vation, eventuelt uddybende bilag. 

Udvalget foreslår ændringer i Tillæg 

til Vedtægter for Kollegianerforenin-

gen NYK. Det drejer sig om ændrin-

ger til Tillæg 2: NybroTidende, og 

Tillæg 3: NetDrift.  

Tillæg 2, stk. 2, 3, og 7, tilføjes ”og 

oversættere” efter "journalister".  

Tillæg 3, stk. 1 tilføjes en del 2, så 

stk. 1 fremover lyder: NetDrift an-

sættes af Beboerrådet. NetDrift kan 

i samråd med beboerrådsformanden 

ansætte nye medarbejdere, jf. § 2, 

stk. 9.  

Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er 

onsdag den 5. september 2012 kl. 

19.00 i GH-kælderen.  

Punkter til dagsordnen skal være 

Nina C23, nina_sig@hotmail.com, i 

hænde senest 10 dage før.  

Tak for god ro og orden!  
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Træningstider 

Damer 

Mandag 18:00 - 20:00 

Onsdag 18:00 - 20:00 

Herrer 

Tirsdag 18:00 - 20:00 

Torsdag 18:00 - 20:00 

FACEBOOKGRUPPER: ”F.C. 

NYBRO” (H) & ”F.C. NYBRO 

CHICKS” (D) 

F.C. Nybro er tilbage på græsset 

KAMPE I SEPTEMBER 

9. SEPT., DTU 

15:15; Nybro (H) vs. Tietgen (Cup) 

17:00; Nybro (D) vs. RHK (Cup) 

13. SEPT., DTU 

18:00; Nybro (H) vs. RHK 

16. SEPT., DTU 

16:00; Nybro (D) vs. POP 

23. SEPT., DTU 

15:00; Nybro (D) vs. Egmont 

17:00; Nybro (H) vs. Tietgen 

28. SEPT., HAMMERGÅRDSSKO-

LEN 

17:30; Hjortespring vs. Nybro (H) 

holdet på en foreløbig førsteplads, 

og så er alt pludseligt i egne hæn-

der. 

F.C. Nybro Chicks spiller allerede i 

1. division, og for dem handler det 

derfor ikke om oprykning, men om 

metal. Med blot tre point op til an-

denpladsen og med en kamp i bag-

hånden, så er der alt at kæmpe for. 

Det er i denne måned, at holdet 

skal lægge afstand til holdene bag 

sig med kampe mod både POP og 

Egmont. Vindes de, er alt sat i stil-

ling til en medaljegyser i den kom-

mende måned. 

Forud for dette skal begge hold dog 

forsøge at spille sig videre i pokal-

turneringen. Den 9. september spil-

ler herrerne først semifinale mod 

Tietgen, før damerne lige bagefter 

tager fat på deres kvartfinale mod 

RHK. Tilskuere skal være mere end 

velkomne til at møde op.  

Begge hold træner på banerne over-

for Engelsborgskolen – det vil sige: 

op til lyskrydset ved Netto, gå der-

efter til venstre, og så ligger baner-

ne til højre. Træningstiderne er 

som følger: 

   Jakob C3 

Sommerferien nærmer sig enden 

for de fleste af os, og det betyder 

ikke blot, at semesterstarten er 

lige om hjørnet – det samme er 

efterårssæsonen for kollegiets to 

fodboldhold. 

For første gang nogensinde kunne 

vi i foråret præsentere både et her-

re- og et damehold i kollegieturne-

ringen. Begge hold har kunnet 

mønstre flotte medlemstal i for-

året, men mere vil have mere. 

Er du interesseret i at deltage for 

et af holdene, så mangler begge 

hold altid flere spillere. Meld dig 

ind via Facebook (se bunden), eller 

kontakt trænerne via Nybro.dk. 

Begge hold er allerede begyndt at 

træne forud for efterårssæsonens 

udfordringer. 

Herrerne ligger godt til i kampen 

om oprykning, hvor en andenplads 

kan vise sig nok til at rykke op via 

en playoff-finale. Tabellen er dog 

tæt, og bare et enkelt point-tab kan 

være nok til at sende Tietgen op 

forbi kollegiets fodboldherrer. De 

to vigtigste kampe i sæsonen kom-

mer formentlig i denne måned, 

hvor man først skal forsøge at be-

sejre førerholdet fra RHK hjemme 

d. 13. september, og dernæst ti 

dage senere give samme besked til 

Tietgen. Vindes de to kampe, ligger 

K: Kampe, P: Point 
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kl. 19 i GH–kælderen  

Dagsorden:  

1) Valg af ordstyrer og sprog.  

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) Indkommende punkter.  

a. Klagenævnet har modtaget et 

stigende antal klager over støj i for-

bindelse med større privatfester (fx 

ST-uliges forårsfest og AB-liges tro-

pefest). Klagenævnet beder om, at 

politikken vedrørende dette tages op 

og diskuteres i beboerrådet. Fremsat 

af klagenævnet.  

b. Festivalgruppen søger om, at 

KælderCaféen kan holde ekstraordi-

nært åbent både den 21 og 22. sep-

tember 2012 i forbindelse med 

NybroFestivallen begge dage til kl. 

5. Dette skal ikke gå ud over Kæl-

derCaféens almindelige lørdagsåb-

ninger. Der skal stemmes om dette. 

Fremsat af Festivalgruppen.  

c. Forslag til ændringer i forret-

ningsordenen. Se bilag. Fremsat af 

Majbritt S05.  

d. KælderCaféens regnskab. Se bi-

lag. Fremsat af KælderCaféen.  

e. KælderCaféen søger om at få 

dækket en regning fra den tidligere 

KælderCafé på 2.723kr. Der skal 

stemmes om dette. Fremsat af Kæl-

derCaféen.  

f. Markedsføring af Nybrogårdkollei-

get. Der er modtaget et tilbud fra 

Rasmus som laver hjemmesiden 

www.KBH-kollegier.dk. Se bilag. 

Der skal stemmes om dette. Frem-

sat af Jonas D59.  

g. Solceller på Nybrogårdkolleiget. 

Ved dette projekt kan der være pen-

ge at spare, og der kan måske endda 

tjenes penge på dette på længere 

sigt. Hertil kunne overvejelse om 

supplement med opvarmning af 

vand komme på tale. Hvis der er 

interesse for, at kollegiet får solcel-

ler på, vil Claus C18 først og frem-

mest undersøge, hvad mulighederne 

er, hvor meget det kommer til at 

koste og hvornår det kan betale sig 

selv ind. Fremsat af Claus C18.  

h. Motionklubben søger om penge til 

nye håndvægte, da de gamle er ved 

at være i så dårlig stand, at de kan 

være farlige at benytte. Der er mod-

taget et tilbud om nye håndvægte 

fra Fitnessgruppen på 22.477,5 kr. 

(incl. moms) og det er dette beløb, 

der søges fra beboerrådet. Der skal 

stemmes om dette. Fremsat af for-

manden for motionsklubben Rasmus 

M49.  

i. Kollegiets to fodboldhold ansøger 

om 3.183 kr. til diverse, bl.a. fire nye 

bolde til herrerne, en ny boldpumpe, 

isspray og isposer til begge hold. 

Yderligere er der vedhæftet et ske-

ma med tidligere bevilligede beløb 

og hvor meget der er brugt i tidlige-

re år på indkøb. Der skal stemmes 

om dette. Fremsat af Claes O52.  

9) Evt. indvalg af nye medlemmer og 

suppleanter - herunder orientering 

om beboerrådsmedlemmer der træ-

der ud af Beboerrådet  

10) Evt.  

11) Ny mødedato  

Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, 

nina_sig@hotmail.com, senest dagen 

før mødet finder sted.  

Vel mødt!  

Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag den 5. september 2012 
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Hej 

Vil I have gratis markedsføring af jeres kollegium?  

Ønsker I selv, at kollegiesøgende skal vælge jeres kollegium frem for an-

dre? 

Jeg hedder Rasmus, og jeg har lavet en hjemmeside (KBH-kollegier.dk) 

omkring kollegier i København. Da jeg søgte et kollegium, savnede jeg et 

overblik over de mange muligheder; derfor lavede jeg KBH-kollegier.dk. 

Her samler vi al relevant information om kollegier i København på ét sted. 

Jeg bor selv på Industrikollegiet. 

Indtil videre er 33 kollegier på hjemmesiden, men Nybrogårdkollegiet er 

ikke repræsenteret. I har derfor muligheden for at give folk et godt indtryk 

af jeres kollegium ved at sende et par billeder af kollegiets facade, et væ-

relse m.m. 

Jeg håber meget, at det har jeres interesse, og I er velkomne til at skrive 

eller ringe om spørgsmål  

o. lign. 

Venlig hilsen 

Rasmus Damkjær 

Stifter af KBH-kollegier.dk  

Tlf. 28923245 

”Like” os på Facebook: http://www.facebook.com/pages/KBH-
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Langt om længe er årets absolut 

største fest her på kollegiet tilba-

ge – og så endnu større end no-

gensinde før! Sidste års endags-

festival er nu blevet til en toda-

gesfornøjelse, og det skal natur-

ligvis fejres.  

Massive åbningstider! 

Helt i vanlig stil bliver teltet sat op i 

den store gård lige ved siden af JK-

køkkenerne. Teltet vil være beman-

det både fredag og lørdag i tidsrum-

met 14:00-02:00, hvorefter festen for 

de party-glade fortsætter i Kælder-

Caféen, der holder eksklusivt åbent 

til lejligheden fra 02:00 til 05:00 beg-

ge aftener.  

For de tørstige er der derfor gode 

muligheder for både middagsøl, op-

varmningsøl, øl til spisningen, rigeli-

ge mængder øl til festen, After Party-

øl i KælderCafeen og så en godnat-øl 

til dem, der skal tidligt i seng.  

Der bliver naturligvis også tilbudt 

andet end øl for dem, der hellere dyp-

per snabelen i andre smagsvarianter. 

Aktiviteter i løbet af dagen 

Festivalens første begivenhed bliver 

vikingespilsturneringen, der igen i år 

lægger op til den helt store kamp 

mellem kollegiets gange og køkke-

ner. Denne begivenhed starter fredag 

kl. 14:30, hvor du lige nøjagtigt kan 

nå at bruge en halv time på at varme 

op i baren eller få malet krigsmaling 

ud i hele ansigtet.  

Vinderholdet tildeles foruden håne-

retten også en – indtil videre – hem-

melig præmie. 

Er man mere til at sidde ned, hvorfor 

så ikke tage plads ved en af de opstil-

lede baner til øl-bowling?  

Banerne vil være sat op hele weeken-

den, så det bare er med at slå sig løs!  

Skulle du nå at få dig en ærkerival 

eller blot et tarveligt nederlag i løbet 

af fredagen, så er der alle chancer for 

at slå tilbage i løbet af lørdagen. Her 

bringer NybroFestivalen som noget 

helt nyt to sumo-dragter ind i bille-

det. Tag en kamp, få jer et grin og 

tag så en øl til! 

Kæmpe barbecue! 

Sidste års uheldige madlavning har 

givet grund til eftertanke hos arran-

gørerne af årets NybroFestival – og 

hvilken fabelagtig idé de har fået!  

Årets største barbecue er hermed en 

realitet. Der er sørget for en kæmpe 

grill med tilhørende kul, hvor du 

selv blot skal medbringe din mad. Et 

par glimrende forslag kunne være en 

fælles madplan for din gang eller 

med dem du nu lige kender på kolle-

giet! 

4 bands + DJ's! 

I år har vi fornøjelsen at have hele 4 

bands, der optræder live til festiva-

len ligeligt fordelt på de to aftener. 

Som en ekstra trumf skulle det ene 

band efter sigende bestå af medlem-

mer, der bor på kollegiet.  

Ud over live musik vil der naturlig-

vis også være DJs til at få gang i 

dansegulvet. Så kom op af stolen, og 

kom i gang med at score ham/hende 

den pæne med jeres dance moves.  

 

NybroFestivalens telt og KælderCa-

féen tager begge imod Dankort. 

Jakob C-3 og Mikkel R61 

 

 

Aktivitetsplan 

Fredag d. 21. september 

14:00: Teltet åbner 

14:30: Vikingespilsturnering 

14:30: Ølbowling 

14:30: Kyllingefodbold 

18:00: Grillen tændes op 

02:00: Teltet lukker 

02:00: KælderCaféen åbner 

05:00: KælderCaféen lukker 

Lørdag d. 22. september 

14:00: Teltet åbner 

14:00: Ølbowling 

14:00: Kyllingefodbold 

14:00-17:00: Kampe i sumo-dragter 

15:00: Klubrepræsentationer 

18:00: Grillen tændes op 

02:00: Teltet lukker 

NybroFestivalen anno 2012 - Den største nogensinde! 
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Lidt om mig: 

Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring 

og sundhed og har boet på kollegiet i ca. 1 år. 

For nylig overtog jeg jobbet som havegruppefor-

mand. 

Derudover har jeg en passion for mad og råvarer 

fra naturen. Fra denne passion kommer ideen til 

denne klumme. 

Håber I vil nyde klummen. 

I øjeblikket er vi inde i en af de bed-

ste årstider i Danmark. Ud over sol 

og varme byder sommeren også på 

muligheden for at samle masser af 

bær og frugter i naturen. Alle disse 

bær er gratis, så det er bare med at 

benytte sig af det, så længe det va-

rer. 

I denne madklumme vil jeg komme 

med en opskrift på hyben-

blommemarmelade fra ”Den grønne 

Syltebog”, da både hyben og blom-

mer er spiseklare i øjeblikket. Op-

skriften er som følger: 

375 g. blommer eller mirabeller. 

125 g. hele hyben eller 85 g. rensede 

hyben. 

125 g. sukker. 

Ca. ½ tsk. rød melatin (vegetabilsk 

fortykningsmiddel). 

Evt. flydende Atamon 

(konserveringsmiddel). 

De skyllede blommer skæres itu, og 

stenene fjernes. Blomst og stilk 

klippes af hybenfrugterne, der skyl-

les, flækkes og befries for kerner. 

Hyben og blommer skæres i den 

ønskede størrelse. Det kan være en 

fordel at skære hybenerne i mindre 

stykker end blommerne, da de ikke 

så nemt koger ud. Frugterne koges i 

5- 10 min. Alt sukkeret - på nær 2 

spsk. - koges med i 10 min. Melatin 

og resten af sukkeret blandes og 

drysses fint over frugten under om-

røring. Herefter koges det i 2 min., 

inden det hældes på glas. For at for-

længe holdbarheden kan glassene 

skylles med flydende Atamon, inden 

marmeladen kommes i. 

NybroTidendes madklumme: Nyd maden!  Visionen for 

NybroTidende 

Efter en succesfuld årrække med 

Cecilie ved roret, er det nu blevet 

tid til en ny redaktion og dermed et 

nyt syn på, hvordan bladet skal se 

ud og udvikle sig. 

Vi ser det som bladets fornemme-

ste opgave at nå ud til alle beboere 

på kollegiet. Vi ønsker derfor at 

holde bladet inden for mange af de 

samme rammer, som I allerede 

kender bladet under. Det betyder 

bl.a., at vi ønsker at fortsætte med 

at rapportere om alt, hvad der 

sker, men kun emner på eller i for-

bindelse med kollegiet. Når det er 

sagt, ønsker vi at give plads til al-

le, hvad end man repræsenterer en 

lille eller stor del af kollegiet. 

Bladet skal være mere end blot en 

månedlig rapportering af, hvad der 

er sket siden sidst. Vi ønsker, at 

bladet skal tage del i samtlige soci-

ale aktiviteter på kollegiet - også 

før de sker. Det skal være en infor-

mationskilde for beboerene, hvor 

man også kan se, hvad der sker i 

den kommende måned. 

Vi ønsker at gøre bladet til en sam-

arbejdspartner for alle aktive bebo-

ere på kollegiet. Står du med en 

fest, et klubarrangement, en kano-

konkurrence eller andet, der sim-

pelthen bare skal ud til hele kolle-

giet, så ønsker vi at være dit første 

kald, således at vi kan hjælpe dig 

med at gøre kollegiet federe og sjo-

vere at bo på. 

Vi håber meget på, at I fortsat vil 

bakke op om bladets fortsatte eksi-

stens, og at I ønsker at tage del i at 

gøre bladet til en essentiel del af 

dette kollegium. Bladet skal være 

for alle, med alle og af alle på kol-

legiet. Tag os derfor med inden for 

I din kollegieverden, og lad os gøre 

Nybro til et endnu federe sted. 

Redaktionen 

Peter B. Christensen, Jakob R. B. 

Jensen og Mikkel Lindholmer. 

Velbekomme 

Den grønne Syltebog 

 

For at få mest ud af de bær og 

frugter du finder, kan du med 

fordel benytte dig at denne 

bog. Den ser måske lidt gam-

meldags ud, men de vidste no-

get den gang. Bogen indehol-

der opskrifter på alt fra kog-

ning, saltning og råsyltning af 

frugter og bær til henkogning 

og frysning. Bogen kan blandt 

andet købes i Bilka for besked-

ne 29 kr.  



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 

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  David, M55  

Filmklub  Fodboldklub 

Christian, M61  Gabriel, C5 

Qi Hu, M41  Jakob, C3 

Nybro running FC Nybro Chicks 

Jakob, C3  Claes, O52 

Nybro Kagefestival 

Maria, J34, og  Maria, O64 

 

Service 
Nøgleordning   

Andreas, O43  Bordtennis/hockey 

Tlf: 46 97 (47 43) CD-Kælderen 

Alexander, G28  Cykelværksted 

Tlf: 46 97 (44 28) LM-Kælderen 

Thomas, C22   Klapstole 

Tlf: 23 61 27 79  Stig, S5  

For at blive låst ind Trailer 

koster det:  Lars Kaj (insp.) 

Kl. 9-21: kr. 50,-  Fadølsanlæg 

Kl. 21-9: kr. 100,-  

KælderCaféen 

Åbningstider: 

fredage kl. 20-03  

1 lørdag/mdr. kl. 20-05 (annonceres separat) 
 

Formand: Nikolaj, N16 

Næstformand: Jacob, G2 

Kasserer: Samuel, D46 

Sekretær: Amanda, E22 

Medlem fra Beboerrådet: Jonas, D59 

Suppleant: Maria, J34 

Administration 

Kasserer 

Anna, M45 

annanyengaard@gmail.com 

 

Beboerrådssekretær 

Nina, C23 

nina_sig@hotmail.com 
 

Revisorer 

 

NybroTidende 

Peter, L36 

Jakob, C3 

Mikkel, R61 

tidende@nybro.dk 

 

 

Sekretariatsgruppen/

fremleje 

Kontortid mandag kl. 19-20 og 

torsdag kl. 20-21  

i GH-kælderen.        

Tlf: 4400 

 

 

Klagenævn 

Kontortid onsdag 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 

 

 

Grønt Kollegium 

Jakob C3 

Majbritt S5 

Den personlige side 

NYBROTIDENDE 

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 

Camilla, L1 (formand) 

Andreas, D52 

Thomas, C-22 (suppleant) 

Beboerrådet 

Formand    Jonas, D59   

AB-ulige    Jeppe, B59 

      _____________  

AB-lige      Thomas, B64 

       Simon, A26 (sup.)  

CD-ulige    Jonas, D59  

      ______   _______   

CD-lige      Thomas, C22 

      Samuel, D46 (sup.)  

EF-ulige      

          

EF-lige       

     

GH-ulige     

     

GH-lige       

          

JK-ulige      

          

JK-lige       Maria, J34  

     

LM-ulige     Christian, M61 

       Qi, M41 (sup.)  

LM-lige        

           

NO-ulige     Thorbjørn,O63 

       Cecilie, O47 (sup.)  

NO-lige       Nikolaj, N16 

       Atle, O56 (sup.)  

PR-ulige     Hilbert, P23 

       Gitte, P15 (sup.)  

PR-lige        

     

ST-ulige       

           

ST-lige         

           

Lejligheder 

C, D, G        

       Natasja, D4 (sup.)  

H, L       Hallur, L10   

M, O, S       Majbritt, S5   

Forslag til beboerrådsmøder m.v. 

skal være sekretær Nina, C23, 

nina_sig@hotmail.com, i hænde 

senest 10 dage før mødet. 

Den personlige side 
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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.  

 Jakob C3, Peter L36, Mikkel R61 (redaktører) 

Sudoku 

      Filmanmeldelse – The Dark Knight Rises  

Til de, der ikke er bekendt med 

hverken The Dark Knight Rises 

eller Christopher Nolans film, vil 

jeg indledningsvis nævne, at filmen 

er den sidste i rækken på hans Bat-

man-trilogi. Idéen med at få Bat-

man på det store hvide lærred er til 

gengæld ikke ny. Der er ældre film-

serier med den efterhånden garve-

de superhelt, hvor bl.a. Tim Burton 

har stået for instruktionen.  

 

Denne film handler kort og godt om 

mangemilliardæren Bruce Wayne, 

der er blevet lidt af en enspænder 

de sidste 8 år, nu hvor hans by, 

Gotham City, befinder sig i freds-

tid, for der er nu ikke længere brug 

for hans alter ego Batman. Men 

freden varer dog ikke længe, før 

han endnu en gang må ud og kæm-

pe for sin bys sikkerhed: En mand, 

der kun er kendt som ”Bane”, truer 

nemlig med at udslette Gotham 

City, og Batman får brug for alle 

midler til at overkomme opgaven. 

Men de sidste 8 års stilstand har 

gjort superhelten blød, og spørgsmå-

let er, om Batman overhovedet kan 

magte sin nye modstander.  
 

Det er strengt taget ikke nødvendigt 

at have set de to første film, men 

man er sat bedre ind i tingene allige-

vel, hvis man kender dem. Sådan må 

det ofte være tilfældet for de fleste 

”sequels”. Til gengæld har instruktø-

ren gjort et udmærket forsøg på at få 

alle i salen med, uanset hvad de end 

måtte kende til både Batman-

universet og de tidligere film.  

The Dark Knight Rises minder på 

mange måder om Batman Begins på 

godt og ondt, da begge film er længe 

om at ”komme i gang”, men den lan-

ge opbygning giver alligevel god me-

ning, for det er med til at gøre selve 

action-braget endnu mere spænden-

de. En filmkritiker har engang sagt, 

at en film kun er lige så god som 

dens skurk. Det er på mange måder 

en ikke helt forkert observation, og 

på samme måde er skurken også 

med til at definere filmens gennem-

gående tematik. I Batman Begins 

var tematikken frygt og angst, hvil-

ket til dels var manifesteret i hans 

modstanders plan om at sprede 

skræk og rædsel samt Batmans 

egen fobi for flagermus, mens alt 

handlede om tilfældig kaos og anar-

ki i The Dark Knight. I The Dark 

Knight Rises prøver Bane at knuse 

Batman fysisk, men især også psy-

kisk og sende både ham og Gotham 

City i en tilstand af falsk håb efter-

fulgt af fortvivlelse. Men det er slet 

ikke nødvendigt at lave en større 

analyse af filmens tematik for at 

nyde den – der er masser af spæn-

dende action-scener, der nok skal 

holde én på kanten af sædet.  
 
Efter min mening er filmen bedre 

end Batman Begins, men den over-

går alligevel ikke The Dark Knight, 

fordi den på så mange måder min-

der om etteren. Jeg giver den 5/6 

stjerner. 

 

          Peter L36  

Filmandmeldelser: 

Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmel-

delser 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 

eksempel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendt-

skab med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til re-

daktionen på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod me-

re 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. 


