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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

byggeren@byggeren.dk

Mandag - Fredag:
Lørdag, søndag og helligdage:

10.00 - 18.00
11.00 - 16.00

3
Svenskerne gik til valg og skiftede landets ledelse ud og
hvilke konsekvenser det får for svenskerne må tiden vise.
På Rødovre Byggelegeplads er der også sket et skift i ledelsen. Som nævnt i det forrige blad har John Hansen
søgt og fået jobbet som kommunens pædagogiske konsulent med virkning fra 1. sept. Et stort tillykke til John
med det nye arbejde.
Johns farvel betød, at jeg fik mulighed for at søge lederstillingen, hvilket jeg gjorde og fik tilbudt stillingen. Jeg
starter den 1. okt. og glæder mig rigtig meget til at lære
Rødovre Byggelegeplads og dens mange børn, forældre,
RBV´er og andre interessenter at kende.
Hvem er så den nye leder?
Jeg er 49 år, gift med Janne, som jeg har boet sammen
med i 27 år og har to børn - Signe på 26 år og Nanna på 21
år. Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet i
Bybjergets Fritidscenter i 21 år, hvor jeg i 17 år har været leder. Det er lang tid at være det samme sted, men
der har været en masse spændende udfordringer både på
det ledelsesmæssige og det pædagogiske plan så tiden er
fløjet af sted. Så har jeg selvfølgelig gjort mig mange
overvejelser inden jeg søgte stillingen for jeg er kræsen
på nogle ganske få områder. Men jeg var ikke i tvivl ret
længe.
Jeg synes at Rødovre Byggelegeplads indeholder rigtig
mange muligheder, som jeg ser frem til at videreudvikle i
samarbejde med personalet, bestyrelsen, RBV og selvfølgelig sammen med børnene og forældrene.
Jeg håber i vil tage godt i mod mig og lære mig
”Byggerkulturen”.
John Sommerset
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Først skulle vi have
noget
at
spise,
flæskestegs
sandwich
var
et
hit.
Og mens vi sad og

slappede af måtte kani-

nerne hoppe rundt på
agility banen. Efter at
vi havde uddelt præmier
og diplomer for udstillede dyr og huse, tog vi

ud på boldbanen.
Nu skulle vi have
dessert
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Medicinvand
I efterårsferien skal din kanin have medicinvand.
Kaninerne kan få en tarmsygdom der hedder coccidiose,
og den kan de meget nemt dø af.
Det betyder at når du fodrer i efterårsferien, skal du fodre
med hø eller kaninpiller ( tørfoder) så
kaninen får en god
naturlig tørst. Derfor er det også vigtigt at du ikke giver noget grøntfoder til kaninen
hele ugen.

DYRLÆGEN KOMMER
I oktober måned
uge 43 kommer dyrlægen og kontrollerer om burene kan
klare vinteren. Snak
med din
distriktleder om
hvad du skal gøre
ved dit bur.
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Torsdag den 5. oktober, er der dressur
stævne på vores ridebane. Dem der skal
stille op har trænet på deres programmer
og er nok ved at være spændte. Jeg håber
at der kommer mange og hepper. Det starter kl. 15.00 og slutter ca. kl. 16.30.
Der er hestemøde tirsdag d. 10 oktober kl.
15.00 i stalden. Det er for alle heste interesserede børn.
Hestelisten for november kommer op mandag d. 23 oktober.
Der er mange der streger sig fra hestelisten. Det må man ikke gøre før man har
talt med Maria. I skal også blive bedre til
at tjekke om I kan passe hest inden I skriver Jer på listen. Hvis der er nogen, der er
i tvivl om, hvordan? man skriver sig på hestelisten, så tal med Maria.

Billede af
præmie
overrækkelsen fra
dressur
stævnet
2005.
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Se alt det der sker i efterårsferie
Man. Oprydning
Tirs. Overnatning,

Ons. Bål og grill
Tors. Vi tager på

Fre. Bankospil

Hele ugen serverer vi
byggerfrokost
Tag med i Rødovre hallen hver
tirsdag fra kl. 13 til 15
Første gang bliver tirsdag
efter efterårsferien

spil og leg
udflugt
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SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

Åbent 11 – 16
Dis 2 møde kl. 15,15
Dis 3 møde kl. 15,15
Dis 4 møde kl. 15,00

Kolonimøde Lønstrup

Dis 1 møde kl. 15,15
Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
Oprydning og frokost
Overnatning, frokost, spil og leg
Bål og grill
Udflugt og frokost
Banko og frokost
Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
RØDOVREHAL 13—15

43 26. TORSDAG

27.
28.
29.
30.
31.
44
1.

FREDAG
LØRDAG Åbent 11 – 16
SØNDAG Åbent 11 – 16
MANDAG
TIRSDAG RØDOVREHAL 13—15
ONSDAG
Juleløbet bliver holdt onsdag d. 20 december
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LEDERSKIFTET
Fredag d. 18. holdt vi reception for John Hansen.
Vi og flere gæster kom og
ønskede ham tillykke med
det nye job, og gav ham en
lille gave, i det håb at han
ikke skulle glemme os lige
med det samme.
Vores nye John kom også
forbi, og vi nåede at få et
billede, her nederst på siden.
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Hej alle sammen.
Jeg hedder Bina Svartá og er 25
år gammel. Jeg er pædagogstuderende på kulturlinien fra Ballerup- Seminariet, og jeg skal være
i praktik her på Rødovre Byggelegeplads, i 4 måneder, hvilket jeg
synes er super fedt!
Jeg glæder mig til at lære jer alle
sammen at kende, og ser frem til
et godt samarbejde.
Venlig hilsen Bina

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.

15,15 fredag d.
15,15 mandag d.
15,15 tirsdag d.
15,00 onsdag d.

6.
2.
3.
4.

oktober
oktober
oktober
oktober

En blondine står i sit lokale pizzaria og bestiller en pizza.
Da den er færdig, spørger pizzamanden, om hun vil have den i 4 eller 8 stykker, hvortil blondinen svarer:
- Kun i 4 stykker tak, jeg kan da ikke spise 8."
Hvorfor stak du af fra sygehuset?
Fordi sygeplejersken sagde, at en blindtarmsoperation var noget af det enkleste og
ikke noget at være nervøs for.
Det sagde hun vel for at berolige.
Helt sikkert! Men hun sagde det til lægen.
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Det skal meddeles fra distrikt 1; at Pernille,
lørdag d. 16. september, om aftenen, efter 28
timers anstrengelser, er blevet mor. Til en pige, på 54 centimeter, der
vejer 4100 gram. Mor og
barn har det godt, og
Pernille har allerede fundet på, at barnet skal
hedde Sirid.

Tillykke Pernille
Oktober: Tirsdag d.17/10 Put & Take tur til Ørsted Ørred vand.
Dette er en tur hvor vi vil invitere 15 af Kommunens børn ud og
fiske. Læs mere om det i Lokal nyt i ugen op til. Som medlem af
klubben er man selvfølgelig også velkommen til at deltage.
Mødested på byggeren kl. 8.00
Tilmelding til Flemming
Pris Voksen
Pris Barn

Klubmesterskab fra Dragør d. 28 el 29/10 det er vind og vejr der
afgør hvilken dag vi kommer ud. Og det ved vi først sidst på ugen
op til. Der vil være fine præmier at vinde. Kriterierne for at vinde
vil blive fortalt på dagen. Der fanges efter Torsk, Havørred, Fladfisk, Hornfisk mm.
Mødetid i Dragør kl. 8.30 og der fiskes til 13.00
Tilmelding til Flemming
Pris pr. deltager 100 kr. (til benzin og Præmier).
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BYGGER OL
Søndag, den 10. september afholdt vi Bygger OL. Vejret var helt
perfekt – dejlig sensommer. Der var 42 tilmeldte børn og forældre.
Hertil kom medlemmerne fra RBV (Jeanne, Jens, Martin, Sus og
Gitte) samt Bo.
Vi kunne drikke kaffe og spise kage udenfor. De dejlige kager var
blevet lavet af nogle byggerbørn. Herefter blev holdene inddelt og
arrangementet / aktiviteterne præsenteret.
Disciplinerne var kroket, boldkast mod flasker, vikingespil, hulspil,
siamesisk gaveindpakning, fyld flaske med vand, kimsleg på ridestien, pindespil og tips. Nogle discipliner var mere vanskelige end
andre. Nogle så lette ud, men var alligevel svære. Nogle discipliner foregik på tid, mens andre gjaldt om at huske ting.
Da alle hold havde gennemført alle disciplinerne var alle godt sultne og der var derfor ribbenstegssandwich med rødkål og agurkesalat til alle.
Imens alle forsynede sig skyndte dommerne at tælle placeringerne
sammen og BYGGER OL 2006 blev vundet af hold 4, der bestod
af Sebastian, Christian, Marianne, Helene og Birgitte, der fik
960 point. Nr. 2 blev hold 6, der bestod af Oliver, Pernille, Jørgen,
Patrick H, Emma H og Sus, der fik 910 point. Nr. 3 blev hold 1, Kasper Schultz, Jeanette S, Tanja S, Helle, Xenice og Natasja, der
fik 840 point.
Præmierne blev fordelt med forskellige spil til førstepladsen, en
stor blyant til andenpladsen og en nøglering til tredjepladsen.
Tak til alle deltagere for en meget hyggelig eftermiddag/aften.
PBV
Gitte Liliendal
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RBV afholdt traditionen tro den årlige, store GRILL-FEST
fredag den 18. august - og igen i går var aftenens højde p u n k t
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 2. del af.

CHRISTIAN CHRUMMER 18.august
2006 - 2. del
Nej NU er JEG formand for Byggerens bestyrelse.
Nu skal vi sgu se at få den synkende skude på ret
kurs. De skide unger skal opdrages lidt. Hvis du
ikke kan finde ud af at bruge et waterpas, så skal
du bare ikke have en kanin. Det gør jo heller ikke
noget om burene fik en smule kulør. SAMME kulør. Min søn kom forleden hjem med maling på
tøjet. Se nu bryder jeg mig jo ikke om at min unge
bliver beskidt. Så jeg stak jo knægten en ørefigen:
”Hvor fanden har du fået maling på tøjet henne ?”
– ”piv piv,…snøft…nede på Byggeren” Så fik han en ørefigen mere. ”VIS MIG ET
ENESTE KANIN BUR SOM ER MALET NEDE PÅ BYGGEREN, DIN FORBANDEDE LYSTLØGNER ”
Så sidder man til det første bestyrelsesmøde og foreslå at der bliver foretaget nogle drastiske investeringer i vedligeholdelse af Byggeren og indkøb af waterpas.
Men så siger John ”du-du-du-dupi-du…Det koster jo penge. Og så skal kommunen
sparer nogle andre steder og det er jo ikke retfærdigt at tage penge fra de gamle
på byens plejehjem !” ”Gu er det da så. Helt ærligt, de sidder jo bare og venter på
at dø mens de lytter til Richard Ragnvald. De be’r sgu da om medlidenhedsdrab !!
Richard Ragnvald er den største narrøv der findes. Han kan kun ÉN melodi: ”Kære
lille Mormor, kære lille mormor. Tillykke med din fødselsdag”….Og da Pia Kjærsgaard vant en jordskredsejr, så var Richard der sgu også med en lille sagn ”Kære
Lille Pia, kære lille Pia. Tillykke med valgsejren…” – Hvad bliver det næste han
laver ? En begravelses sang ? ”Kære lille mormor, kære lille mormor. Tillykke med
begravelsen. Ingen har som du fortjent det, din gamle lede nasserøv !” Det er sgu
da lige meget om man behandler de ældre godt. Hvad skal de gøre ved det ? Lave
en protestforening ? Nej det tror jeg ikke. De når jo af afgå ved døden inden de når
at holde de første møde, som man jo skal indkalde med min. 14 dages varsel ! Og
hvis de endelig skulle få startet et oprør. Hvad skulle de så gøre. Sultestrejke ?
Eller skulle de bygge barrikader om plejehjemmet og synge ”I kan ikke slå os ihjel. I
kan ikke slå os ihjel…” – Det kan vi jo så godt. Vi kan bare tage medicinen fra
jer ?? Og hvad er det for noget pis med at de gamle skal beskæftiges. Og ikke nok
med det. Det skal være beskæftigelse med ADSPREDELSE ??? Kartoffeltryk den
ene dag, batik den anden dag….Det synes jeg sgu da er spild af penge. De skal
fandme bare have nogle peddigrør og ikke en skid andet. Helt ærligt. De fleste er
sgu da så senil demente at det vil være nyt for dem HVER gang !! Vi kunne også
samle kaninlort her fra Byggeren. Dyppe dem i maling og så kunne de gamle lave
perlekæder…Jeg er sgu da ligeglad. Og de gamle er sgu da også ligeglade.
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De vil bare have noget ordentligt at æde. Man siger at der er mere næring i en burgermenu fra McDonalds end i et plejehjemsmåltid. Jamen, så stik dem sgu da en
burger, en pose pommes frites og en LYKKEPILLE. Det kan man sgu da kalde for
et Happy Meal ! Nu da vi taler om mad. Er der så nogle af jer der virkelig tænker
over hvad I spiser ? Læser I nogensinde hvad der står på pakkerne med fødevarer ? Er der nogle af jer som har bestilt pølser i dag fra dagens menukort ?
Det er altså spændende læsning at læse indpakningen på en pakke pølser.
”Fremstillet under strenge hygiejniske krav”. Det kan jeg ikke rigtigt forstå, når der
på samme etiket står ”Ægte naturtarm”. Det vil sige at man tager et stykke grisetarm. Så skyller man griselorten ud af tarmen. Så tager man noget død gris, hakker
det og så fylder det ned i tarmen. Tarme er vel ikke andet end en slags transportbånd for lort, så mener jeg sgu at det kan være lige meget om det er ”Frem-tillet
under strenge hygiejniske krav”. Tænk på det næste gang I giver jeres unger en rå
rød pølse! ”Keeend den på knækket” – Ja, knækket af en gammel sos tolvfingertarm som bliver flækket. Mums, det er sgu lige til at sætte tænderne i.
Når man køber æg, så står der på bakken, om æggene er fra skrabehøns eller burhøns. Hver gang man åbner sit køleskab, kan man så blive mindet om, at man har
købt æg fra burhøns. Man får så at sige at vide, at man har købt æg af en dyrplager ! Men sådan ser jeg ikke på det. Jeg køber KUN æg fra burhøns, og det gør jeg
af sympati for hanen. Hanen er sgu det dyr der har det mest kummerlig liv. Hvis
den er HELDIG, så bliver den slagtet, parteret og lagt i en foliebakke. Men hvis den
er UHELDIG, så bliver den ene hane i en hønsegård. Hvor fedt er det at gå rundt
som ene hane blandt 28 høns. Høns lægger jo æg HVER DAG, så det vil sige at
den arme hane går rundt blandt 28 konstant præmenstruelle høns. Nej, der foretrækker jeg sgu at vide at den præmenstruelle høne har siddet i en bur på 20 x 20
cm for sig selv og hakket i sin EGEN røv i stedet for HANENS !! Tænk hvis vi
mænd havde samme mulighed for at spærre vores koner inde når de er præmenstruelle! Så kommer der en klog ernæringsekspert og siger: ”Du skal huske at koge
æggene inden du spiser dem, for ellers risikerer du at få salmonella !” Jeg koger
sgu ikke æggene af frygt for salmonella. Jeg synes bare generelt, at det er mest
hygiejnisk at koge madvarer som komme ud af røven på et dyr. Man kan tydeligt se
at det er kvinderne der har stået for madlavningen siden stenalderen. Jeg tror at
man skal være kvinde for at kunnet havde siddet i en hule i stenalderen og kigge
på en høne som skider et æg..”Hmmm. Hvis man nu tager den der hvide lort og
koger i fem minutter. Så tror jeg sgu at jeg har opfundet fast food..” Men hun når
ikke at lægge ægget ned i det kogende vand før naboen konen kommer løbende
og skriger: ”Nej, nej. Stop. Jeg har en bedre ide. Vi laver et lille hul i bunden og puster ægget ud. Så dekorer dem og hænger dem op i hulen….” Stenalderens Liselotte Risell!
Det værste ved kvinder er det der med at de siger at de kan multi-taske. Ja, det er
nemlig rigtigt. De kan vise af til højre og dreje til venstre.! Hallo, kvinder. Det er
manden der kan multitaske. Han har opfundet begrebet multitaske. Og hvis kvinderne tænkte sig lidt om, så ville de jo godt vide at manden kan multitaske. For
hvad er det at I kvinder siger til os HELE tiden ???
”Ja, men mænd tænker kun på ÉN ting” – Jep det er korrekt. Men vi kan så godt
parallelparkere SAMTIDIG.
Tak for i aften. !!
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OKTOBER
28

Stine Poulsen

02-10-1993

116

Frantz Larsen

06-10-1991

48

Signe Løvsteen Olsen

07-10-1995

14

Camilla Kibsgaard

08-10-1996

20

Matilde Sonneby

08-10-1994

20

Annette Rossen

09-10-1994

116

Rose Elisabeth Kjar

12-10-1992

32

Tia Natazia Nerup Bisgaard

13-10-1992

13

Caroline Røhl

17-10-1994

69

Katrine Due Unold

17-10-1988

47

Andreas Kleczewski

20-10-1994

117

Henrik Nono Skaarup

20-10-1996

121

Joakim Voss

22-10-1994

6

Lukas Lemming Matthiason

23-10-1996

38

Marc Larsen

23-10-1991

9

Mads Bøllund Andersen

27-10-1995

85

Rikke Olsen

28-10-1991

26

Sara Ellegaard Bager

28-10-1993

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER
GR.

NAVN:

