1

2
Alt dette og meget mere finder du i dette
nummer af Byggerbladet..
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LEDEREN
RØDOVRE CUP
RØDOVRE CUP
OPGAVEN
HESTESIDEN
VÆRKSTEDER
KALENDER
MERE HESTE
BYGGERLIV
RBV
BREV POST
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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Så fik vi endelig besøg af Pernille, og hendes
datter, Sigrid. Bare se forsiden af dette blad,
mor og barn strutter jo af livsglæde, det er
skønt at se.
Nu bliver det spændende at se om Bo kommer
og viser hans lille Asbjørn frem, når han holder
barsel her i november måned.
Asbjørn blev født d. 4. juni og er vel stor nok til
endnu en tur på fars arbejde.
Jeanett har været på hospitalet og blevet opereret i sit knæ, og skal til at træne op igen.
Ikke så snart har vi fået en leder, før han forlader os, John er taget til bjergene i Pyrenæerne,
for at gå en tur. Det betyder at i må finde jer i
mine kradserier her på siden.
Noget af det jeg tænker på er, at kommunen
skal spare to millioner, har indført ansættelsesstop og bedt os om at spare, alt det vi kan.
Det forlyder at kontingentet skal stige med 150,kroner til nytår. Jeg synes det er en stor stigning, på en gang.
Kom på Byggeren søndag d. 3. december; der
holder vi julemarked. Vi sælger juletræer og
hjemmelavede julegaver.
fætter
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Rødovre CUP 2006
Den 26/9 spillede pigerne Rødovre cup.
Det gik godt, vi spillede 4 kampe vi vandt og tabte 2.
Vi gik videre og Mie 39 og Josefine 39 scorede 2 mål
hver, det var en rigtig sjov og god kamp for alle pigerne. Vi skulle spille igen den 28/9. Mie 39 og Marie
21 scorede 1 mål hver, vi vandt en kamp og tabte en
kamp, vi fik en rigtig flot tredje plads. Og en flot
bronze medalje.
Ida 124 stod på mål, det klarede hun rigtig flot.
Drengene spillede også, de fik også en flot tredje
plads og fik bronze. Drengene fra 6-7 klasserne fik
en flot fjedre plads. Dommeren var ikke særlig god
til at dømme, siger alle pigerne fra Rødovre byggelegeplads.
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Pigerne havde et kampråb hvor vi råbte ”hvad skal de
ha’ TÆSK, en gang til, TÆSK, højere endnu TÆSK”.
Hver gang inden vi skulle ind på banen og når vi scorede hoppede vi rundt og lavede; Chicken sejers dans.
Marie var vores gode træner, hun var god til at varme
os op, hun var helt oppe og køre hver gang vi scorede.
Hver gang pigerne havde en stor chance råbte Marie
”kom igen og navnet på personen kom igen.” Sophie 90
slog sin fod meget slemt og kunne ikke spille mere,
hun kunne heller ikke spille de sidste 4 kampe. Josefine 39 og Ida 124 skiftes til at stå på mål, de gjorde
det begge to rigtig godt. Triller var også pigernes
træner, men i de 4 sidste kampe dømte han nogle
kampe og var der ikke så meget. Det var rigtig flot af
alle, der var med i Rødovre Cup 2006.
Skrev af Mie 39, Josefine 39, Ida 124 og Rikke 124 .
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Vi afholdt dressurstævne d. 5/10 og det
gik rigtig godt. Jeg er meget stolt af Jer
alle sammen, for i red rigtig pænt. Selvom
at der var nogen der lavede mindre fejl, så
var det rigtig flot. Det er jo for sjov og
skal give Jer en forsmag på, hvordan det er
at starte stævner. Det var kun få point der
var imellem rytterne og i de fleste tilfælde
kun 1 point. Så I lå virkelig tæt. Dux var
indimellem lidt fjollet, men det håndterede
I rigtig flot, han er bare en tøsedreng nogen gange. Jeg håber at I har lyst til at
ride stævne igen næste år. Præmierne var
sponsoreret af: HORSE HOUSE OG MAXØE
Præmie overrækkelse i LE trav
programmet. Katja 84 blev nr.
1, Emma 21 blev nr.2, Natacha
21 blev nr. 3, Fiona 90 blev nr.
4 og Matilde 20 blev nr. 5.
Præmie overrækkelse i
LC1.
Jessica 101 blev nr.1,
Mie 39 blev nr. 2,
Camilla 26 blev nr. 3,
Maria 21 blev nr. 4,
Karina 46 blev nr. 5
Josefine 39 blev nr. 6.
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Uge 45 og 46

Kim

og

Sten

på det store værksted

Uge 47 bolsjer
På 1. sal kan du lave
bolsjer til julemarkedet.
Maria og Jeanett

Vi prøver at lave flotte
smykker af ædelsten og
natursten.
fætter
Tag med i Rødovre hallen hver
tirsdag fra kl. 13 til 15
Første gang bliver tirsdag
efter efterårsferien
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1.
2.
44 3.
4.
5.
6.

ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG

Dis 4 møde kl. 15,00
Dis 1 og 2 møde kl. 15,15
Dis 3 møde kl. 15,15
Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

7.
8.
45 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
46 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

RØDOVREHAL 13—15

FILM AFTEN RBV

hestemøde

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
RØDOVREHAL 13—15

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
RØDOVREHAL 13—15

47 23. TORSDAG Klub 14

24.
25.
26.
27.
28.
29.

FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
RØDOVREHAL 13—15

48 30. TORSDAG

1. FREDAG
JULEMARKED Søndag d. 3. december
Juleløbet bliver holdt onsdag d. 20 december
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Nu varer det ikke så længe, før vinteren kommer. Men hestene skal jo passes alligevel,
selvom at der er frost på banen, så I ikke kan
ride. Det er jo sådan at dem der er gode til
at hjælpe til i vinteren får mulighed for at
komme med på ridelejr til Bornholm. Der er
dog et lille ”men” og det er at man for at kunne komme med skal kunne sadle op, ride hesten
i skridt, trav og galop, altså det der svare til
at man må passe uden hjælper. Hvis der er
nogen der er i tvivl om hvordan det foregår, så
spørg Maria.
Hestelisten for December kommer op mandag
d. 27 november.
Der vil være hestemøde tirsdag d. 7 november.
Det er for alle heste interesserede børn.
Karina 46 på
Dux og Camilla
på Mousie.

Katja 84 og Dux.
Mie 39 og Mousie

Jessica 101 og
Sacha.

Matilde og Dux
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Går du i 7. Klasse eller højere så kan du deltage i klub 14 aftenerne. Disse aftener kan bruges til at hygge med kammeraterne. Torsdag d. 23/11
til kl. 22.00

Der er mad
Det koster 10 kr.
sodavand kan købes

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
15,15
15,15
15,00

torsdag
torsdag
fredag
onsdag

d.
d.
d.
d.

2.
2.
3.
1.

oktober
oktober
oktober
oktober

En musemor og hendes musesøn er ude at spadsere.
Pludselig bliver de angrebet af en kat.
Moderen råber så højt hun kan: "VOV!"
Katten flygter med det samme og moderen siger til sønnen:
Der kan du se min søn. Det er vigtigt at kunne fremmede
sprog.
Hvorfor kunne fåret ikke gå da det blev
født?
Fordi det var lam.
Hvad kalder man det kvindelige kønsorgan
på et pindsvin?
En stikdåse!
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Inviterer til
GRATIS FILMAFTEN
FOR HELE FAMILIEN
TORSDAG D. 2. NOVEMBER KL. 19:00
Så omdannes BYGGEREN endnu engang til
biograf for hele familien.
En gratis hyggetradition hvor RBV serverer
saft & kaffe - og så er der mulighed for at købe sodavand & popcorn. Filmens titel annonceres ved opslag på Byggeren.
PÅ GENSYN

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
27.November.

Jeg

kommer til Jule Marked med en kage som jeg kalder for:

_______________________________________
NAVN: _________________________________________
Telefon:_________________
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Hej alle hestevenner
Mit navn er Ronja, jeg er 21 år og tidligere byggerbarn. Datter af
Sus som er madmor i Lønstrup.
Jeg skal være dyrepasser, med speciale i heste. Jeg arbejder på et
stutteri på Fyn, hvor der er 91 heste, og de 31 af dem er føl. 12 fra i
år, og resten fra sidste år. Jeg startede i januar 2006, det var meget
koldt, og meget langt ude på landet. Min mor ville have sagt: Lars
tyndskids marker. Jeg skulle bo i et hus, 10 minutter i traktor fra
godset, som hedder Schelenborg, og er ejet af Legomanden; Keld
Kirk. Altså, ham der ejer Legoland (sejt ik’). Mit job, består i at
tilride ungheste, (3 års) både hingste og hopper. Og vallakker i ved,
dem uden kugler. Så skal jeg passe føl, og tage imod dem, når de
bliver født. Jeg laver også staldarbejde, og holder øje med, at alle
dyr er sunde og raske. Staldarbejde; er ikke lige sjovt hver gang, og
slet ikke, lige så sjovt som at tilride en halv/hel vild hest. Men man
vender sig, til at tage det sure med det søde. Da jeg startede, var der
meget sne. Det bli’r altså liggende længere, ude der, hvor kragerne
har sovepose med, og så er det ikke så sjovt, at lukke heste på fold,
og ind igen. Der var så meget sne, at det gik op til knæene. I februar
sneede det stadig, da en af hestene var i fol. Og det var mig, der
havde weekend vagt. Så jeg sov, på godsets kontor, med alarmen
sat. Det var både hyggeligt og skræmmende, at være alene med så
mange heste, og have ansvaret for et dyr i fol. Da alarmen gik, blev
jeg da også rigtig forvirret, klokken var 3 om natten, og da jeg listede ud til Tiffany, og kunne se, at lige om lidt var det opover, så løb
jeg tilbage og tilkaldte ekstravagten, så vi kunne være to, til at tage
imod, når jeg ikke havde prøvet det før. Inden hjælpen kom, måtte
jeg trække lidt i føllets forben, for at hjælpe hoppen. Nøj! hvor var
det spændende. Det var første gang, både for Tiffany og mig, så jeg
fik lov til at døbe føllet. Og den fik navnet: Tracy. Den har vokset
sig stor og stærk, her hen over sommeren. Min egen hest Laban, har
også haft godt af at være her, sammen med så mange venner. De
spæner rundt, ude i den store fold, og gider ikke altid komme ind.
Det er nok kun foderet, der for alvor, kan få den til at vende mulen mod stalden.
Nu får i ikke mere denne gang.
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Sidste indleverings
frist er den
1. december 2006
På Byggerens
kontor.
HUSK: Navn og
telefonnummer
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NOVEMBER
81
24
25
15
26
81
13
58
102
88
47
93
66

Nadia Buch Christiansen
Henrik R Mikkelsen
Kasper Beck jensen
Cecilie Svane Pedersen
Camilla Møller Fritz
Catja Møller Fritz
Freja Katrine Køllund
Trine Schou Rahbek
Alexander Nordstrøm
Oliva Meier
Nanna Ernst
Patrick Hostrup
Morten Kvist Nielsen

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER
GR.

NAVN:

04-11-1995
09-11-1991
11-11-1996
13-11-1996
17-11-1988
17-11-1988
19-11-1997
20-11-1991
22-11-1992
23-11-1996
25-11-1992
29-11-1994
30-11-1990

