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Formand
Næstformand
Sekretær
Best. Medlem
Best. Medlem
Best. Medlem
Best. Medlem
Best. Medlem
Suppleant

Christian Christensen (forældre)
Anne Willer (forældre)
John Sommerset (leder)
Jørgen Rasmussen (forældre)
Pernille Larsen (forældre)
Gitte Liliendal (RBV)
Lisette Schou (personale)
Flemming Østergård Hansen
Henrik Johansen (forældre)

3672 4700
3670 2331
3641 0590
3670 0120
3670 7633
3641 5341
3641 0590
(kommunalbestyrelsen)
3670 3991

cc@ivjac.dk
anne.willer@rk.dk
skvajos@rk.dk
jørgen.rasmussen@sas.dk
hp@larsen.dk
gl@advoglostrup.dk
byggeren@byggeren.dk
foh@e-posthus.dk
henrik.gert.johansen@skanska.dk
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i dette nummer af byggerbladet..
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RØDOVRE BYGGELEGEPLADS

Nyholms alle 49
2610 Rødovre
www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

Mandag - Fredag:
10.00 - 18.00
Lørdag, søndag og helligdage: 11.00 - 16.00
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For andet år i træk har jeg haft fornøjelsen af at
deltage i Byggerens efterårskoloni til Rødovrehus i Lønstrup sammen med 34 super dejlige
børn og unge samt 6 medarbejdere. Lønstrup
sammen med Byggeren er en storslået oplevelse på flere områder, - dels er der naturen, som
vi opholder os i, så meget det er muligt, og så
er der samværet, omkring de mange forskellige
aktiviteter, hvor det altid er smilet, der er fremherskende, hos alle. Jeg glæder mig over at se
at børnene trives så fint på tværs af alder og
interesser. Som medarbejder bliver man ekstra
glad over at mærke at Byggeren og børnene er
velkommen i det lille samfund. Her vil jeg nævne et lille eksempel.
Nogle af de unge synes de ville overraske Sus
som frembringer den pragtfulde mad der bliver
serveret på kolonien og overtage en del af køkkentjansen. Det var ikke muligt så i stedet for
går de til købmanden og handler ind til lagkage
som de vil glæde alle de voksne med om aftenen. Det skal jo være en overraskelse så de
går hen til ”rav-manden” i håb om at få lov at
låne hans køkken. Han er ikke hjemme så kvikke byggerbørn banker da bare på hos naboen
som slår dørene op for 8-9 unge og lader dem
lave kagen i køkkenet. Da de unge er færdige
og siger tak for lån siger damen at hun forventer de kommer igen til næste år !
Jeg glæder mig allerede til næste år.
John.
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I efterårs ferien var der ikke så mange børn på Byggeren, en del var
på ferie og så var der en hel busfuld på koloni i Lønstrup, men os der
var her hyggede os. Hele ugen blev der lavet en dejlig Bygger frokost til alle der havde appetit. Turen til dyrehaven om mandagen
blev desværre aflyst, kun Robin gr.47 ville med ud og bade i Øresund. I stedet brugte vi dagen på at slappe af og give alle kaninerne
medicinvand. Om tirsdagen var der så en flok der tog til DGI byen
for at bade. Allerede i toget var der op til flere is på højkant fra dumdristige byggerbørn der ville gi is hvis ikke de selv sprang fra en høj
vippe, alle sprang så ingen is, øv. Sena gr.100 sprang for første gang
fra 2 meteren med stor succes, da hun først var startet var hun ikke til
at stoppe igen. Onsdag var der hjemme bio, vi så Toy story, en ”god
gammel klassiker” som nogen udtrykte det. Fra torsdag til fredag var
der overnatning på Byggeren. 24 børn havde meldt sig, til at sove
rundt omkring på Byggeren. Det var rigtig hyggeligt, vi grillede
hjemmelavede burgere i mørke og så var det tid til skumfiduser, bålsang og natteløb. Kasandra gr.44 blev en smule forskrækket da hun
med sin lommelygte opdagede en mand i skoven bag byggeren. Det
var heldigvis bare Brian der havde gemt sig til natteløbet. Da alle
skulle ned i de forskellige huse, telte og bure for at sove var det desværre blevet for koldt, og mørkt, så det endte med vi alle sov oppe i
huset, det var en rigtig hyggelig aften.
En stor tak til alle for en rigtig dejlig efterårs ferie. Mvh Brian.

Hej mit navn er Brian og
jeg er ny pædagog på Byggeren. Jeg skal være på
distrikt 2 sammen med
Steen og John. Mange af
jer kender mig måske allerede, jeg har nemlig været
vikar på Byggeren siden
september. Jeg glæder mig
til at lære jer alle meget
bedre at kende ude på distrikterne, på bålpladsen, i
huset, på boldbanen og
hvem ved, måske også ude
ved hestene. Mvh Brian
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Det varer ikke længe før at ridebanen bliver
rigtig våd og det bliver sværere at ride på
den. Sådan er det nu engang og hestene skal
motioneres hver dag alligevel. I november er
Maria væk i uge 47, da der er bolche værksted. ”Just” har været kommet til skade med
det ene bagben, men det er efterhånden helet
rigtig flot og han rider normalt igen. Dux skal
gå med rigtig mange begyndere og let øvede og
det klare han rigtig godt. Han har også lært
at blive longeret lige som Sacha kunne. Der er
mange nye der er begyndt at ride Mousie og
det går godt.
Den nye hesteliste kommer op mandag d. 26
november. Der vil kun være en uge hvor dem
der skal have hjælp kan ride, da der er værksteder og juleferie.

Mie 39
og
Just til dressur stævnet.

Natasha 20
og
Dux til dressur stævnet.
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Fætter
2007-11

FØDSELS
SMERTE

13. BOGSTAV

MUSIKER

LEVER

NÆSTSIDSTE

MÅNED

STÅ
I ??
FOR VINDEN

__________
VIV

? SHIRT

____________
GIVE ET
SÆT

___________
DYRE FOD

OLSEN
BANDE
LEDER

SOVETØJ
FORKORTELSE

___________
TO ENS

??? ET
GODT SLAG

PÅ ENGELSKE BILER
EFTER D

Alle vandrette og lodrette rækker samt hver 3 x 3-celle– skal indeholde tallene 1 til 9 uden gentagelser.
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Distriktmøder
Kom og hyg dig med dine distriktledere,
og hør hvad der sker på dit distrikt.
Vi serverer lidt at spise og drikke.
Dis
Dis
Dis
Dis

1
2
3
4

kl.
kl.
kl.
kl.

15,00
15,00
15,00
15,00

mandag
mandag
mandag
mandag

d.
d.
d.
d.

5.
5.
5.
5.

november
november
november
november

Tag med i Rødovre Hallen
hver tirsdag

ROLLESPIL / SLÅS
VÆRKSTED
UGE 45 OG 46
To uger hvor vi vil lave nogle våben til rollespil og prøve at komme ud og bruge dem.

Hilsen Bo
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STENSLIBNING
FIND EN FLOT STEN PÅ
STRANDEN OG LAV DIT
HELT EGET SMYKKE
Udvalgte dage i uge 44-45-46
Brian og fætter

BOLSJER
Prøv dine evner som
Bolsjekoger Uge 47
MARIA OG MARIE

Bælte og knivværksted
uge 49 og 50
Du kan lave det lækreste Bælte og
den flotteste kniv med læderskede
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1. TORSDAG Bål
44

2.
3.
4.
5.
6.
7.

FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
Distriktmøder kl. 15.00
Bål
Rødovrehal kl. 13—15

45 8. TORSDAG Bål
9.
10.
11.
12.
13.
14.
46 15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
Bål

Rødovrehal kl. 13—15

TORSDAG Bål
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

47 22. TORSDAG
23. FREDAG
24. LØRDAG
25. SØNDAG
26. MANDAG
27. TIRSDAG
28. ONSDAG
48 29. TORSDAG

Filmaften med RBV

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
Bål - Rødovrehal kl. 13—15

- Klub 14

Bål
Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
Bål

Rødovrehal kl. 13—15

Bål

30. FREDAG

1. LØRDAG

JULEMARKED I MORGEN
Julemarked 2. /12 Julefest 19/12
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Det var årets
mest fantastiske
tur. Mudderbad
for at blive
smukkere.
Og så må vi lige
bade fordi vi er
ved havet.
Tur til Liver å for at få
våde tæer, se farlige
tyre og se sort sol.
Tur til fyret for at blive
fyret ud over sandbankerne

Og endelig
en fest til
afslutning.
Vi ses til
næste år,
Lønstrup.
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tirsdag d. 20 november
Går du i 7. klasse eller højere, så kan
du deltage i klub 14 aftnerne.
Disse aftener kan bruges til at hygge
med vennerne til kl. 22.00
Der er mad; det koster kr. 15.00
Sodavand kan købes.

Hilsen Bo og John

KANINPEST

Der er udbrudt kaninpest på sjælland
Og nu også i Jylland
BYGGEREN MODTAGER IKKE KANINER.
DU MÅ IKKE TAGE KANINER UD AF BYGGEREN.
DU MÅ IKKE TAGE KANINER IND PÅ BYGGEREN.
LAD VÆRE MED AT RØRE VED ANDRE KANINER.
HAR DU KANIN HJEMME SÅ VASK
HÆNDER FØR DU GÅR HJEM OG
FØR DU KOMMER PÅ BYGGEREN.
Myxomatosevirus overføres med myg, lopper, fluer,
foder, udstyr, af mennesker eller ved direkte kontakt
mellem kaninerne
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/
Pressemeddelelser/kaninpest.htm
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Folk over 30 burde være døde!
Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de af os, som var børn i
40’erne, 50’erne, 60’erne, ja til og med tidligt i 70’erne ikke have overlevet!!!
Vores børnesenge var malet med blybaseret maling.
Vi havde ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller skabe, og når vi
cyklede bar ingen af os hjelm.
Som børn kørte vi i biler uden sikkerhedsseler eller airbags. Og det at sidde
bag på en ladvogn en varm sommerdag var altid en speciel nydelse.
Vi drak vand fra haveslangen og ikke af flasker. Skræk og rædsel!
Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig overvægtige, fordi vi altid var ude at lege. Vi delte gerne en sodavand med andre
og drak af samme flaske, uden at nogen rent faktisk døde af det.
Vi brugte timer på at bygge sæbekassebiler af ting, der var kasseret, og ræsede i fuld fart ned af bakken bare for så at finde ud af, at vi havde glemt at
sætte bremser på. Efter nogen ture i grøften lærte vi at løse problemet.
Vi tog hjemmefra tidligt om morgenen for at lege ude hele dagen og kom
først hjem, når gadelygterne blev tændt. Ingen kunne få fat i os i løbet af
dagen – ingen mobiltelefon. Utænkeligt!
Vi havde ingen Playstations, Nintende 64 eller X-boxe – i det hele taget ingen TV-spil, ikke 99 TV-kanaler, ingen videofilm/DVD, surround-sound,
mobiltelefoner, hjemme-PC’er eller chatrooms på internettet. Vi havde venner! Vi gik ud og fandt dem!
Vi faldt ned fra træer, skar os, brækkede arme og ben, slog tænder ud, men
ingen blev sagsøgt efter disse uheld. Det var uheld. Ingen andre kunne få
skylden – kun os selv. Husker du uheldene? Vi sloges, blev gule og blå og
lærte at komme os over det.
Vi fandt på at lege med pinde og tennisbolde og spiste jord og græs. Til trods
for advarslerne var det ikke mange øjne, der blev stukket ud, og græsset voksede ikke inden i os resten af vores liv. Vi cyklede og gik hjem til hinanden,
bankede på døren, gik lige ind og blandede os i samtalen.
Nogen elever var ikke så kvikke som andre i skolen, så de dumpede og måtte
gå et år om. Frygteligt!
Denne generation har fostret nogle af de mest risikovillige – de bedste problemløsere og investorer nogensinde. De sidste 50 år har været en eksplosion
af nyskabelser og nye ideer. Vi havde frihed, fiaskoer, succes’er og ansvar,
og vi lærte at forholde os til det alt sammen.
Det gode liv var vores!!!!

Tillykke!!!
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Rødovre cup
Vi startede med at spille mod Rønneholm det gik godt vi havde
hele spillet, Sophie Gr. 90 lavet et frispark og skød bolden til
de andre så de fik et løb og kampen blev 1-0 til dem. Øv Øv!
Så spillet vi mod tinderhøj, der gik det rigtigt godt, men det
svære scoret de et mål (faktisk et ok godt mål) det var så godt
at vores målmand ikke kunne nå den men hun var rigtigt tæt
på. Ida Gr. 96 skød helt ude fra midten af og scoret, det var et
rigtig godt mål ”juhhu.” så stå den 1-1 og spændingen var der
vi var helt oppe, Mai blev sparket ovre knæet så hun blev nød
til at gå ud øv, så skød Marie 21 ude frå målfæltet og den røg i
mål. Yes og kampen blev fløttede af vi vandt 2-1 !! alle spillet
2 rigtigt gode kampe, og vi fik sølv. Så næste år skal i have
guld. Hehe
Skrevet af: Sophie Gr.90 og Marie Gr. 21.
Drengene spillede først
mod Tinderhøj hvor de efter at have været bagud 1-0
kom flot på 1-1 som også
blev kampens resultat. Så
skulle de spille mod altid
farlige klub 44, men det
viste sig der ikke var noget
at være bange for, da drengene tævede dem sikkert 80. Og Oliver gr. 10´s alt afgørende mål til 8-0 blev af os kåret
som Rødovre Cups bedste mål. Desværre skulle vi helst have
vundet med minimum 12 mål, og det gjorde at vi skulle møde
de bedste fra Nyager. Det skulle vise sig at blive en fremragende kamp hvor vi havde alle odds imod os, alligevel kæmpede
de alle som et hold. Og vi tabte knebent 2-1. Kampen om 3.-4.
pladsen blev vundet 3-2 da vi til sidst satset lidt offensivt. Ps.
Mange tak for alle de tusinde fans, der kom og støttede os i
med og modgang.
Skrevet: af Oliver Gr. 10 og Sebastian Gr.83
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HVOR
SKAL
DU HEN
Søndag 2. december
14:00 - 17:00
TIL
JULEMARKED
PÅ BYGGEREN
(selvfølgelig)!!
Traditionen tro holder RBV & Byggeren Julemarked den 1.søndag i
december, Kom og start julemåneden med æbleskiver & gløgg, hør
de traditionelle julesange, køb årets juledekoration, sjove julegaver
fabrikeret af Byggerens børn eller årets juletræ.
Markedet er en af Rødovre’s længstlevende tilbagevendende
december begivenheder – så vi glæder os til at se jer igen.
Vi holder åbent fra kl. 14:00 til 17:00 – og du skal blot betale kr. 3,hvis du er voksen og kr. 1,- hvis du er barn. Når du har betalt din entré
har du chancen for at vinde en flot købmandskurv!

HUSK: JULETRÆET
KØBES NATURLIGVIS
PÅ BYGGEREN

PÅ
GENSYN
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Inviterer
til
GRATIS FILMAFTEN
FOR HELE FAMILIEN
TORSDAG D. 15. NOVEMBER KL. 19:00
Så omdannes BYGGEREN endnu engang til
biograf for hele familien.
En gratis hyggetradition for hele familien hvor
RBV servere saft & kaffe - og så er der mulighed for at købe sodavand & popcorn. Filmens
titel annonceres ved opslag på Byggeren.
PÅ GENSYN

Jeg

I lighed med tidligere år kan Byggeren bruge mange kager - og helst
forskellige - til årets store JULEMARKED. Har du lyst til at lave din helt
specielle "Bygger Kage" - så udfyld
denne seddel og aflever den på Byggerens Kontor senest mandag den
26.November.
kommer til Jule Marked med en kage som jeg

kalder for:

____________________________________

NAVN:

____________________________________

Telefon:

___________________
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NOVEMBER
78

Nadia Buch Christiansen

04-11-1995

24

Henrik R Mikkelsen

09-11-1991

125

Nicolai S. H. Andersen

10-11-1997

9

Kasper Beck Jensen

11-11-1996

18

Cecilie Svane Pedersen

13-11-1996

87

Amalie Gisselmann Olsen

19-11-1994

13

Freja Katrine Køllund

19-11-1997

45

Matilde Beck Møller

19-11-1995

102

Alexander Nordstrøm

22-11-1992

72

Olivia Meier

23-11-1996

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER
GR.

NAVN:

