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Alt dette og meget mere finder du i dette
nummer af Byggerbladet..
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LEDEREN
LØNSTRUP
SKI KOLONI
HESTESIDEN
ISLÆNDERTUREN
DYR SKUE
KALENDER
OPGAVEN
BYGGERLIV
Siw, Stine og Emma
RBV
RBV
RBV
FØDSELSDAGE

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS
Nyholms alle 49
2610 Rødovre
Tlf. 36 41 05 90
www.byggeren.dk

byggeren@byggeren.dk

Mandag - Fredag:
Lørdag, søndag og helligdage:

10.00 - 18.00
11.00 - 16.00
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Sensommer første måned i efteråret,
med et håb om mindre regn end i august, som stod for en kedelig våd rekord.
Vi afholder Dyrskue for os selv læs mere
på side 7.
RBV afholder Bygger OL søndag d. 10.
september, kom og meld jer til dette
hyggelige familie arrangement.
Det er nu tid til tilmelding af kolonier
Lønstrup og Ski se mere side 4 og 5.
Med udgangen af august er jeg ophørt
som leder på Rødovre byggelegeplads,
jeg har søgt og fået den stilling som jeg
har været konstitueret i fra d. 1.4.2006,
som pædagogisk konsulent .
Jeg vil takke for det gode samarbejde,
jeg har haft med forældre, RBV og personalet og ikke mindst de mange gode oplevelser med børnene på Byggeren.
Leder stillingen er slået op, så hvis det
går efter planen er der en ny leder indenfor 1 –2 måneder.
John
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I efterårsferien skal vi til Vesterhavet hvor vi skal bo
på Rødovre Hus. I skal ud og se på naturen, og shoppe
i byen.
Er kirken røget i havet?
Er fyrtårnet dækket af
sand?
Og så skal vi lade benene løbe løbsk ned ad
sanddynerne.
Skal vi bade igen i år?
Hilsen
Bo, Marie, Lisette og
fætter

Pris kr. 800,Tilmeldingsfrist 17/9,
svar om du kommer med i uge 38, kolonimøde 3/10
Ja jeg vil med til Lønstrup

afleveres senest d. 17/9

Gr. _____ Navn _______________________
Forældreunderskrift ___________________
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Tag med til Sverige, i uge 8, og stå på ski. Det er smadderskægt. Vi starter stille og roligt og kommer ud på de store
bakker når vores evner rækker til det.
Vi skal prøve mormor bakken, world-cup bakken og vi skal
prøve off piste. Og så skal vi prøve tallerken lift, T – lift og
stole liften. Der er også mulighed for at stå på snow board, både for begyndere og øvede. Tilmelding bliver ikke først til
mølle, men os der vælger hvem der passer sammen og som er
aktive i hverdagen. Pris kr. 2400 som betales i rater. Yderlig
information, betaling mm. kan fås på Byggeren Hilsen: Skiholdet Tilmeldingsfrist 22/9, du får svar i uge 39.
Koloni møde afholdes i Januar/ februar 2007

Pris Kan betales i rater kr. 2400,Ja jeg vil med på skikoloni

afleveres senest d. 22/9

Gr. _____ Navn _______________________
Forældreunderskrift ___________________
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Sommerferien er nu slut og jeg håber derfor
at der er nogle flere der kan hjælpe til i
stalden. De få som virkelig har hjulpet til i
ferien, skal have et stort tak.. Det er godt
gået!
Vi har været på en tur til YORK STUTTERI
i ferien. Det var rigtig spændende. Vi så
bla. en hingst (han hest der ikke er kastreret) der hvis den skulle sælges ville koste 510.000.000 kr. Vi så også en masse føl og
så en af hestene blive redet. Den kostede
dog kun 500.000 kr.
Vi afholder dressur stævne torsdag d. 5 oktober kl. 15.00. Her vil der være 2 klasser
en med galop og en uden. Det er ikke alle
der kan være med, men alle er velkomne til
at komme og kigge på.

Her er et billede af Kaiser
Wilhelm der
kun koster 5–
10.000.000 kr.
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Datoerne for islænderturene er fastlagt og
der bliver tur for let øvede fredag d. 22
september, med forældre torsdag d.28
september og for øvede fredag d.29 september. Jeg vil lige minde om at turene er
for de børn der rider på Byggerens heste.
Der er selvfølgelig nogle krav til hvad man
skal kunne for at komme med, så det afgør
Maria. Kunne du tænke dig at komme med
så kom og spørg Maria om der er plads. Der
er kun plads til 12 på øvede og let øvede og
13 på forældre turen. Det koster 100 kr.
for børn og 110 kr. for voksne.

Gry 112
hjælper
sin far
Carsten
med at
gøre hesten klar.
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1. FREDAG
35

2. LØRDAG

Åbent 11 – 16

3. SØNDAG

Åbent 11 – 16

4. MANDAG Dis møde kl. 15
5. TIRSDAG Dis 2 og 3 møde kl. 15,15
6. ONSDAG
36

Dis 1 møde kl. 15,15

7. TORSDAG DYRSKUE
8. FREDAG
9. LØRDAG

Åbent 11 – 16

10. SØNDAG

Åbent 11 – 16

11. MANDAG
12. TIRSDAG
13. ONSDAG
37 14. TORSDAG

15. FREDAG
16. LØRDAG

Åbent 11 – 16

17. SØNDAG

Åbent 11 – 16

Tilmeldingsfrist Lønstrup

18. MANDAG
19. TIRSDAG
20. ONSDAG
38 21. TORSDAG

22. FREDAG

Tilmeldingsfrist Skikoloni

23. LØRDAG

Åbent 11 – 16

24. SØNDAG

Åbent 11 – 16

25. MANDAG
26. TIRSDAG
27. ONSDAG
39 28. TORSDAG

29. FREDAG
30. LØRDAG

Åbent 11 – 16

1. SØNDAG

Åbent 11 – 16
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Liv og kimmie’s side
Hej alle sammen ! Her på byggeren, går det jo
helt forrygende . Vi synes byggeren er et dejligt
sted . Efter skole går vi altid her ned på byggeren.
Der er bl.a. god mad, søde dyr, sjove aktiviteter,
Flotte påfugle, og en masse søde voksne.
- Åh åh , hvad er klokken ? UPS vi må smutte !
Farvel Farvel .. Hej Hej .. Bye Bye .. Vi ses

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 onsdag d. 6. september
kl. 15,15 tirsdag d. 5. september
kl. 15,15 tirsdag d. 5. september
kl. 15,00 mandag d. 4. september

Guds mor hedder Gudmor. Hun er mor til alle hans
børnebørn: Moses, jesus og Julemanden.
(Henrik 7 år)
Lægen tog sin hjemmetelefon og hørte sin
kollegas velkendte stemme.
"Vi skal bruge en fjerdemand til poker."
"Jeg kommer med det samme."
Da han var i færd med at tage sit overtøj på
spurgte hans kone:
"Er der sket noget alvorligt?"
"Ja, der er allerede 4 læger på stedet."
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Sommeren på Byggeren
I år har sommeren virkelig ramt byggeren.
Der er blevet badet meget & købt mange is.
Der har været ture til stranden, til Albertslund badesø,
en cykeltur Med Lisette til Frederiksberg have.
(Lisette den Kloven hun glemte sin cykel nøgle så
fætter kom med den)
Maria tog også en tur i Bonbonland.
Ja vejret har rigtig været med os i år.!!!
Nu er vi startet i skole igen ØV BØV sommerferien
er forkort.
Nu venter vi på turen til Lønstrup og det glæder vi
os til!!!
Skrevet af Siw 21, Marie 21, Stine 21, Emma 21

Gåden J : Hvorfor har et fjernsyn knapper?
Svar: Fordi det ville se dumt ud med lynlås Hahahaha
Vitsen:
Lille Per køre i bus med sin mor,
Så siger Lille Per ” Mor har du husket og ligge nøglen under måtten?”
Mor” Ti dog stille knægt der kan være tyve her i
bussen!!”
Lille Per ” Men mor de ved jo ikke vi bor på Låsbyvej nr. 22

hahahaha☺
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GRILLFEST 18.AUGUST
RBV afholdt traditionen tro den årlige, store GRILLFEST
fredag den 18. august - og igen i går var aftenens højde
punkt for såvel børn som forældre, personale og RBV’er
den fra Rødovre Lokal Nyt kendte CHRISTIAN
CHRUMMER’s utroligt veloplagte stand-up indlæg. Det
er lykkedes RBV’s redaktion at få Chrummers manus som vi her bringer 1.
del af . 2. del bringes i det kommende Byggerblad.

CHRISTIAN CHRUMMER
18.august 2006
For et par måneder siden mødte jeg en af
gutterne oppe fra bænken ! Han var helt
nedtrykt så jeg spurgte ham hvad der var i
vejen. Har de lukket de danske spritfabrikker eller har du knækket dit øljern ?
”Jeg har lige været til en røvsyg komsammen. Jeg troede det var en slags fest hvor
vi skulle hygge os og drikke et par fadøl.
Men jeg blev eddermame klogere, mand.
Jeg kom lidt for sent til ”festen”. Der så meget hyggeligt ud med levende
bål. Men der var helt stille og så stod der en gammel mand og holdt prædiken om alt muligt. Så jeg slog en smut forbi baren, så kunne jeg sgu ikke få
andet end en lunken citronvand !! ”
”Nåh, Vagn. Du har været til møde hos Anonyme Alkoholikere ?”
”Nej, jeg var til Sankt Hans fest på Byggeren ?”
Er der nogle der ved hvordan det går med menneskerettighederne i Kina ?
For få år siden, så kunne lille Zhu Qingsheng ikke brokke sig. For hvis han
brokkede sig, så blev han bagbundet, skudt i nakken og smidt ud på en rismark. MEN i dag, så kan lille Zhu Qingsheng sagtens brokke sig. Han kan
gå hen til partiformanden og sige:
”Jeg vil gerne brokke mig !”
”Jamen sig frem, lille Zhu Qingsheng. Hvad vil du gerne brokke dig over ?”
”Jeg synes at det er noget pis, at de unge piger er så fattige at de er nødt til
at sælge dem selv for én krone. Og jeg synes at det er noget pis at en pakke smøger koster én krone. Og især synes jeg at det er noget pis at jeg
skal arbejde 18 timer i døgnet for een krone om ugen. For så har jeg jo ikke
råd til både smøger og en slag fisse !”
”Jo, ja. Er der andet ?”
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”Så synes jeg også at det er noget pis, at vi kun har eet parti at stemme på,
og at vi alle sammen har sort hår og ligner en siameserkat i ansigtet. Ja så
tror jeg ikke at der er mere at jeg vil brokke mig over”
”Nej. Men det er da fint Lille Zhu Qingsheng. BANG”
Så humane er vi ikke i Danmark. Dem af jer der var her sidste år, vil måske
kunne huske, at jeg ikke havde så meget pænt at sige om ”Byggeren”. Jeg
tror vist nok at jeg kom til at kalde personalet for en flok flippere som havde
røget lidt for meget tjald i 70’erne. Og det betaler vores børn så prisen for i
dag !
Men jeg blev ikke bagbundet, nakkeskudt og kastet i kaninlortscontaineren.
Næh, det var sgu ikke straf nok. Jeg blev valgt til formand for Byggerens bestyrelsen.
Vil I vide hvordan jeg blev valgt til bestyrelsens her på Byggeren ? Jeg blev
ringet op af et nuværende bestyrelsesmedlem på MIT ARBEJDE !!! Jeg vil
ikke nævne navnet på vedkommende, for hendes mand bestemmer skatteprocenten her i Rødovre. ”Hej, vi mangler én til Byggerens bestyrelsen, var
det ikke lige noget for dig” – ”Du ringer på et dårligt tidspunkt jeg sidder lige i
et møde. Kan jeg ikke ringe tilbage ?” – ”Nej, det er lige meget. Jeg siger til
John at du gerne vil stille op…dut dut dut dut” – ”HALLO HALLO !!!”
Men sådan narrer man sgu ikke en snu sønderjyde. Jeg valgte da bare at
være syg på valgaftenen. Så jeg ringede til vedkommende og sagde ”Hej
Chef. Det er Kris. Jeg kan ikke komme til mødet i dag jeg har fået en dødbringende virus: Pyllerøv, hedder den…”
Dagen efter ringede vedkommende til mig: ”Hej Kris. Du er valgt !!”
Hvordan fanden kan I vælge mig ind i bestyrelsen. I kender mig sgu da ikke
og jeg var ikke engang kommet til mødet !!! ER I SYGE I ROEN. I aner jo ikke
hvilke foreninger jeg er formand for ??
Jeg kunne være formand for Dansk Pædofil forening ”Den lille Stå dreng”.
Eller formand for Dansk Dyrplager foreningen. Eller formand for Dansk Kanindræber Forening. Hvor fedt ville det lige være for jeres møgunger, hva ??
Men I er heldige, for jeg er IKKE formand for nogle af de foreninger….Jeg er
bare menigt medlem…
Men jeg er dog formand for én forening. En forening som hedder ”Foreningen
til udryddelse af flippere på de danske byggelegepladser. Vores motto er:
”Der findes kun én Flipper og det er en DELFIN !”
Hey, jeg står sgu ved hvad jeg har sagt. Jeg synes sgu at pædagogerne her
på Byggeren er en flok flippere. Hvis vi ser bort fra Reykjavik, så er Byggeren
da det sted i verden hvor der er den største koncentration af islandske sweatere. Helt ærlige hvis der kom en stenrig islænding forbi Byggeren så ville han
sgu købe stedet med det vuns og lave det om til et islandsk hjemstavnsmuseum. ”Rødovr-ur Bygg-ur”. Og hestene i stalden ville få en kugle for panden og
erstattet med to islandske heste. Så kan vores små pigebørn få smadret deres skridt af at ride tølt på Nyholms Alle!
…...fortsættes i næste udgave
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KOMMENDE
ARRANGEMENTER
SØNDAG DEN 10. SEPTEMBER
15:00 - 20:00

BYGGER-OL
med hyggecafé og spisning
Vi gentager succes’en fra de 3 foregående år. En eftermiddag for hele familien. Deltag som aktiv i forskellige sportslige aktiviteter, hvor man ABSOLUT IKKE behøver at have
nogle forudsætninger eller for den sags skyld være specielt
sporty! Overraskende og spændende. Man kan også bare
være tilskuer - og hygge sig i cafeen indimellem.
Arrangementet inkluderer spisning - og er gratis (dog skal øl,
vin & sodavand købes til rimelige RBV / Bygger priser).
Forhåndstilmelding er nødvendig af hensyn til arrangementet og spisningen. Tilmelding til Byggerens kontor senest
onsdag den 6. september.

JA - VI SKAL NATURLIGVIS MED TIL
BYGGER OL & HYGGECAFE
OG TILMELDER:
NAVN:_______________________________ ALDER_____
NAVN:_______________________________ ALDER_____
NAVN:_______________________________ ALDER_____
NAVN:_______________________________ ALDER_____
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SEPTEMBER
15
65
46
77
44
46
15
120
96
17
7
51
14
75
14
88
10

Catja August
Ani Liliendal Vinge
Mia Shafir Mortensen
Jonas W. Christensen
Mads Iversen
Tina Christensen
Maria L. Gewecke
Simon Roswald Jørgensen
Katja Desiree Pedersen
Marie-Louise Volsing
Anne Seestedt
Casper Nielsen
Tobiasb Dennow
Cecilie Sørensen
Natasja Lous Håkanson
Dina Arvina Sanjoto Petersen
Oliver Wiik Rasmussen

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER
GR.

NAVN:

01-09-1993
02-09-1992
03-09-1994
04-09-1995
04-09-1997
04-09-1994
05-09-1992
07-09-1994
08-09-1992
08-09-1992
10-09-1997
12-09-1996
15-09-1995
16-09-1991
25-09-1996
27-09-1996
30-09-1995

