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Alt dette og meget mere finder du i dette
nummer af Byggerbladet..
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RØDOVRE BYGGELEGEPLADS
Nyholms alle 49
2610 Rødovre
Tlf. 36 41 05 90
www.byggeren.dk
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Mandag - Fredag:
Lørdag, søndag og helligdage:

10.00 - 18.00
11.00 - 16.00
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Det har været en fantastisk sommer, og
så er den ikke engang slut. Her troede
man at man kunne slappe lidt af og få
noget sol. Men jeg skal da lige love for, at
der har været gang i den. Hver dag, har
køkkenet disket op med lækkerier, og
især vandmelon og sodavandsis, har været efterspurgt. På tur til stranden, har vi
taget, gerne to gange om ugen. Og badesøen i Albertslund har været et hit.
Om fredagen har vi grillet og spillet
beach-wolley. Ind i mellem har vi fodret
kaniner, og sørget for at de fik renset
ud, så også kaninerne, synes det er en
god sommer.
Pernille er gået på barsel, og forventes at
føde den 5. september.
Sten (61 år) har fået nedsat arbejdstid, og
holder fri om onsdagen.
Hvad betyder A? B? C?
At Asbjørn, 3800gr. 54 cm. Har fundet sig
en far: Bo og en mor: Charlotte.
Tilmeld dig grillfesten i god tid !!!
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Som de fleste sikkert ved, er jeg startet på barsel, og kommer først tilbage om et år.
Det er lang tid at være væk i, men bare rolig, i
slipper ikke for mig. Jeg kommer ned, og kigger
til jer i løbet af året.
Kan i alle holde jer muntre indtil da.
Vi ses i 2007
Pernille

Vi har været så heldige JAWA 350 STYLLE
at Stylle kan komme
som vikar i hele Pernilles barsel. Han starter allerede her d. 1. august.
Bo har haft barsel, da hans kone fødte ham en
søn på 54cm. Og 3800gr. d. 4 juni. Tillykke Bo
Yazmin, som er ny studerende starter d. 1.august.
Yazmin skal være på
dis. 1 med Frank
som vejleder.
Undskyld men det var de bedste billeder vi kunne finde.
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Årets kanokoloni gik til et dejligt sted i Sverige, påstod den svenske udlejer.
Vi ankom til stedet og blev læsset af med alt vores habengut, en halv kilometer fra hvor vi skulle have lejr.
Pu, sikket et slæb med alle tingene, og så regnede det
lidt., og der var myg og især knoter. Skønt at være i
Sverige.
Efter et par
dage hvor vi
ikke kunne
sejle, på
grund af vejret, skete det
endelig! Vi
kom i kanoerne og sejlede til købmanden, slikbutikken og
de rigtige toiletter. Yes det var sagen.
De følgende
dage var det
rigtig sommer,
og vi badede,
sejlede kano og
tog til byen i et
stort supermarked. Og så
hjem til frokost, og ud at
bade om eftermiddagen.

Det er livet
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PARKÉR JERES CYKLER ORDENTLIGT!
GØR SOM DET GODE EKSEMPEL
OG DROP DE DÅRLIGE EKSEMPLER!
TAK!

√

X
X

Indlægget er skrevet af to byggerbørn, som synes det
er for meget at man nærmest skal kravle over andres
cykler for at få lov til at parkere sin cykel.
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Siden sidste byggerblad, har vi været til
springstævne på Højkær Byggelegeplads.
Det var en rigtig god dag og vi vandt igen i
år vandre dækkenet og titlen som ”spring
mestre 2006”. Mie 39 og Cecilie 84 vandt
begge 1. plads i deres klasse og Camille 26
fik 2. plads og Michelle 56, 3. plads i klassen ”blind makker”. Jeg vil godt rose ALLE
deltagere og tilskuere for godt ridt og god
opførelse.

Læs også side 13

8
Vi havde en fantastisk Sankt Hans aften på byggeren,
kanon vejr og en masse glade mennesker. Der var
gang i alle boderne, og en fantastisk optræden på store scene.
Klokken ni
holdt borgmesteren sin årlige tale.

Så kunne vi tænde bålet
og sende heksen til Bloksbjerg.
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35 30. ONSDAG

31. TORSDAG
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Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
Dis. 4 møde kl. 15
Dis. 1 og dis. 2 møde kl. 15,15

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
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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 1
Dis 2
Dis 3
Dis 4

kl. 15,15 tirsdag d. 15. august
kl. 15,15 tirsdag d. 15. august
kl. 15,15 tirsdag d. 15. august
kl. 15,00 mandag d. 14. august

Det bedste jeg kan lide ved morfar er, at han er sig
selv og ikke lader,
som om han er et eller andet normalt menneske.
(Per-Ole 6 år)
Teenagespigen ved middagsbordet:
Mor, jeg skal bruge en lommelygte. Hvad
skal du bruge den til? Jeg skal over i parken og kramme med drengene.
Nå det kunne vi da gøre i mørke før i tiden.
Ja, men tag så lige et kik på far
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Næste tur med

Makrel tur fra Odden Havn.
Søndag d. 6/8 Mødetid kl. 02.15 på byggeren.Vi sejler ud
kl.04.00 og er i havn kl.14.00. Så det er en tur hvor vi er 10 timer på havet, så der er rig mulighed for at fange masser Makreller. Håber at vind og vejr er med os , så vi kan få en kanon
tur med masser af fisk. Pris voksen 370 kr. kr. Pris barn 250 kr.
Turleder Carsten Andersen

VM Finale 2006.
Frankrig - Italien
Kampen startede med et straffespark, som sædvanlig, tog Zinedine Zidan, og det var tæt på at han ikke scorede.
Så stod den 1-0 men efter lidt tid scorede Materazzi.
Italien scorede igen men der var offside. Zidan fik et
rødt kort, for upassende opførelse. Der var ingen af
holdene der kunne score, så de måtte ud i forlænget
spille tid. Men der kunne holdene heller ikke afgøre
kampen. Så måtte de ud i straffesparks konkurrence.
Italien´s 5 straffesparks skytter var: Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero og Grosso. Alle scorede for
Italien, men det gik ikke så godt for Frankrig, deres
4 straffesparks skytter var: Wiltordo, Trézéguet,
Abidal og Sangolo. Frankrig´s 3 skytter scorede det
var kun Trézéguet der ikke scorede. Italien vandt 6-4
over Frankrig på straffesparks konkurrence og så var
Italien verdens mestre 2006.
Skrevet af Patrick 30, Rose 116 og Christoffer 82
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Der er mange der har spurgt til om der
kommer flere

islænderture.

Det gør

der i september uge 38 eller 39, så hold
øje med september nummeret for yderligere
information.
Der vil blive afholdt

dressur stævne

for vores egne bygger børn torsdag d. 5
oktober kl. 15.00. Det er for let øvede og
øvede børn. Er du i tvivl om du kan deltage
så spørg Maria.
Der er hestemøde tirsdag d. 22 august kl.
15.00 i stalden. Jeg vil opfordre alle heste,
og interesserede børn, til at møde op.
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ÅRSPLAN 2005
TORSDAG 23. JUNI KL. 18:00-22:00

SANKT HANS MARKED
Det mest traditionsrige SANKT HANS MARKED i Rødovre - en begivenhed for hele
kommunens borgere. Bålet tændes traditionen tro kl. 21:00 og Byggeren vil denne dag
syde af forventningsfulde børn og glade voksne omkring de mange boder. Der er mulighed for at få stillet lidt af sulten ved de lækre grillede pølser og måske skylle pølsen
ned med en kold fad-øl eller en sodavand. Når pølsen en spist kan man jo også smage de store Bygger Is-Vafler - eller nyde en kop kaffe og et stykke kage. På vejen
hjem kan man passende nyde nogle varme pop-corn…….

FREDAG 19. AUGUST KL. 18:00

ÅRETS STORE GRILLFEST FOR HELE FAMILIEN
Årets Grillfest bliver med garanti endnu engang et tilløbs-stykke hvor vi når op på vores maksimale deltager antal på 300. Lækker mad - god stemning - overraskende underholdning - god musik & dans - alt til en meget rimelig og overkommelig pris.
En uundværlig sommeraften for hele familien.
Nærmere oplysninger i de kommende Byggerblade.

SØNDAG 11. SEPTEMBER

BYGGER-OL med hyggecafé og spisning
Vi gentager succesen fra 2003 og 2004. Deltag som aktiv i nogle forskellige (sports)
aktiviteter, hvor man ikke behøver at have forudgående færdigheder, vær tilskuer eller
hyg dig i cafeen. Arrangementet inkluderer spisning og er gratis (dog skal øl, vin, sodavand købes til rimelige Byggerpriser), hvorfor forhåndstilmelding er nødvendig.
Nærmere om tilmelding kommer i Byggerbladet og ved opslag på Byggeren

TORSDAG DEN 3 NOVEMBER kl. 19:00 (foreløbig dato)

FILMAFTEN FOR HELE FAMILIEN
En gratis hyggetradition for hele familien med mulighed for at købe drikkevarer & popcorn.
Den endelige dato annonceres umiddelbart efter sommerferien når vi kender planerne
for skolerne, da vi de sidste år er løbet ind i uheldige valgte datoer.
Filmen annonceres et par uger før ved opslag på Byggeren

SØNDAG 4. DECEMBER

JULEMARKED - Portene åbnes kl. 14:00
Sammen med Sankt Hans Markedet en søndag med en lang tradition.
Rigtig julehygge for hele familien……..
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KÆMPE GRILLFEST
FREDAG 18.AUGUST KL. 18:00
Lækker mad
God stemning
Overraskende underholdning
Dansemusik for enhver smag fra veloplagte DJ’s
Alt til en meget rimelig og overkommelig pris.
En uundværlig sommeraften for hele familien.

TILMELDING

GRILLFEST
___ x 2 pølser á kr. 30,-

i alt kr.: ______

___ x kylling fileter á kr. 40,- i alt kr.: ______
___ x oksehøjreb á kr. 65,-

i alt kr.: ______

betalt i alt ved tilmelding kr.: ______
Navn:_____________________tlf.:__________
Afleveres på Byggerens kontor snarest - og senest mandag den 14.august
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AUGUST

JULI

78

Mira Abildgaard

01-08-1993

60

Frederikke Holm

01-07-1997

26

Mette Willer

02-08-1992

100

Cecilie Bech Neldahl

02-07-1994

34

Anders G. Petersen

03-08-1989

65

Julie Groth Snowman

04-07-1994

31

Marie H. Seestedt

03-08-1993

115

Kimmie Sandie Sørensen

04-07-1993

21

Siw Sørensen

03-08-1994

77

Oliver Borch Malesa

04-07-1995

62

Emely

04-08-1993

49

Linnea Hjort - Juul

05-07-1996

82

Nikki Andersen

04-08-1992

72

Amanda E. Sørensen

06-07-1994

109

Josefine Christensen

05-08-1995

27

Russell Blair

09-07-1996

34

Mette G. Petersen

05-08-1991

121

Keenan Sears

06-08-1994

7
39

Frederikke Jensen
Mie Marstrand

20-07-1997
22-07-1993
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Patricia Voldman

11-08-1995

49

Kerry Devitt

24-07-1996

70

Emilie Osbahr

12-08-1991

53

Michelle Bruun

25-07-1995

79

Mikkel Viborg

12-08-1995

73

Matilde Hansen

30-07-1994

110

Sara Tabei

12-08-1995

77

Tine Osbahr

12-08-1991

20

Natasha Hertz

17-08-1994

27

Rose Lith Nørhammer

18-08-1988

16

Emilie Katrine Baagø

19-08-1995

38

Emil Wang

27-08-1995

87

Melissa Elena Kampff

28-08-1994

69

Mikael Holm Andersen

28-08-1988

Lorentzen

Byggerbladet holdt ferie i juli, og det kom
til at betyde at alle jer der havde fødselsdag, ikke blev fejret. Det kan vi ikke ha!
I ønskes alle tillykke fra mig på redaktionen, og Lisette står klar til at give jer et
kys, for hvert af jeres fyldte år.
”fætter”

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER
GR.

NAVN:

