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Alt dette og meget mere finder du i dette
nummer af Byggerbladet..
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Sommerkoloni 2/7—11/7
på det gode sted Värmlandsgården
Se mere i næste nummer

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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Julen nærmer sig med raske skridt og traditionen
tro inviterer Byggeren til julemarked. Det sker
søndag d. 3. december, hvor vi sælger juletræer
til rimelige priser og hjemmelavede julegaver.
Så der er travlt i værkstederne, hvor børnene
laver fine ting i ler, bolsjer i forskellige farver og
smag og i læderværkstedet bliver der lavet
smarte bælter.
Selv julenissen har været forbi og så småt begyndt at hænge julepynt op diverse steder. Og
julelysene er tændt og lyser op i denne mørke tid.
Selv personalet griber sig selv i at gå rundt og
nynne julesange – så er det snart jul.
Jeanett er kommet tilbage igen efter knæoperationen og humper stadigvæk en lille smule. Bo
kommer tilbage efter 5 ugers barselsorlov d.
3.12. så vi igen er fuldtallig.
Jeg har nu været ansat i små 2 måneder og synes
jeg er begyndt få styr på nogle af tingene. Byggeren er jo en stor institution med mange fine
traditioner, så der er mange ting jeg forsøger at
få rede på. Personalet og børnene har været rigtig søde til at tage imod mig og vise mig tilrette.
Der er mange forældre jeg ikke har hilst på endnu, men det håber jeg at jeg får mulighed for til
julemarkedet.
Vel mødt til julemarkedet.
John.
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I december måned vil der kun være få dage, hvor
dem der skal have hjælp kan passe hest. Det er
fordi at Maria har 2 uger med værksteder og så
er der jul og nytår. Derfor er der brug for dig,
som må passe alene, til at passe meget i december
måned og tage de sure dage, som julen og nytåret. Det varer jo nok ikke så længe, før at frosten kommer og sætter en stopper for al ridning
på ridebanen. Det er derfor ved at være nu, at
kampen går ind om at gøre sig fortjent til at komme med på ridelejr. Der er i år rigtig mange der
rider godt nok til at komme med, så der bliver
rift om pladserne.
I år vil det være sådan at dem der må ride ud, vil
gøre det så meget, som muligt når der er frost på
ridebanen, så hestene bliver motioneret. Derfor
skal alle dog være velkommen til at passe hest.
Altså rense ud og strigle, men hvis det fx er en
begynder der får hjælp af en der må ride ud, så
vil begynderen få mulighed for at gå eller cykle
med
eller
blive
hjemme, men ikke
ride.
Hestelisten
for
Januar kommer op
mandag d. 18 December.
Sacha er klædt på
til det kolde vintervejr
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JULEFEST
PÅ BYGGEREN

Onsdag d.20 holder vi
juleafslutning med ris á la mande,
gaver og konkurrencer.
når det bliver mørkt starter
Der er præmier til vinderne, og godteposer til alle

TIL

TILMELDING SENEST TIRSDAG d. 19.
ONSDAG 20 DECEMBER
KL. 15,30—19

Gr. ______ Navn: ________________________
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Knive og bælte værksted.
I uge 49 og 50
Kom og lav et bælte og en kniv
evt. til julegaver.
Vi glæder os til at se
dig :-)
Kim og Maria
Mellem jul og nytår

Der er et par dage mellem jul og
nytår hvor vi hygger lidt ekstra.
I køkkenet bliver der disket op.
I huset bliver der hygget. Og på
grundene
hygger vi om
dyrene.
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Bo’s sølvsmykker
Igen i år kan du komme op på 1. Sal og lave smykker i sølv og kobber.
Smykkerne vil blive lavet af ringe som du selv fremstiller. Det tager noget
tid at lave sådan et smykke, så du skal regne med at bruge 2 – 3 dage, alt
efter hvad du vil lave. Der er også mulighed for at lave julegaver, hvis du
kunne tænke dig at forære nogen en helt speciel gave.

Vi ses på
1. Sal i uge 49 og 50
hilsen Bo

Kunstnerhytten
Mal med Lisette i
Skurvognen uge 49-50
Der er tændt op i pejsen
og der vil være lidt lunt til maven

NYTÅRSTAFFEL
Fredag d. 29 december
Kom med nyrensede negle og
festligt tøj til en hyggelig
nytårsfrokost
kl. 14,00
Meld dig på kontoret
Det koster kun 10 kr.
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1.
48 2.
3.
4.

FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG

5.
6.
49 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
50 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16
JULEMARKED 14-17 med cabaret
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
Klub 14

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

JULELØB KL. 15,30 TIL 19

51 21. TORSDAG

22.
23.
24.
25.
26.
27.

FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

Åbent
Åbent
Åbent
Åbent

11 – 16
11 – 16
11 – 16
11 – 16

28. TORSDAG
52 29. FREDAG
Nytårstaffel
30. LØRDAG Åbent 11 – 16
31. SØNDAG Åbent 11 – 16
1. MANDAG Åbent 11 – 16
Børnefest 26/1—Skimøde 6/2—Forældremøde 6/3 Kanokoloni 2/7- 11/7
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Bålforløbet
Jeg har lavet et bålforløb sammen med børnene i 2 uger. Vi
har lavet mad, leget forskellige lege, og haft masser af sjov
og gode oplevelser.
Vi lavede kyllingesuppe. Her
hælder Emma op til de andre
børn. Det var dejligt at få varm
suppe i det kolde vejr.
Vi har også lavet den gamle leg
med snor. Dette er mange af børnene blevet rigtig gode til! Hvis i
viser den til jeres forældre eller
bedsteforældre, så kender de den
garanteret.
De har
måske nogle nye tricks de kan lære
jer.
Når vejret var rigtig dårligt, så flyttede vi op i skurvognen. Her tændte vi op i kakkelovnen, og så bagte
vi pandekager. Det var rigtig dejligt at sidde inde i varmen. Her lavede vi også ler som vi skal brænde over bålet når leret er
blevet tørt. Hvis I har nogle kagedåser som I ikke bruger, må
I gerne tage dem med til byggeren og give dem til mig. Leret
skal nemlig brændes i
kagedåser med lidt
halm i. Det bliver
spændende! Jeg vil lave
bål igen, en af dagene
når det er blevet rigtig
koldt, og der håber jeg
at se jer igen.
Bina
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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. Tirsdag d. 12/12
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

tirsdag
tirsdag
onsdag
mandag

d.
d.
d.
d.

5.
5.
6.
4.

december
december
december
december

Du siger du ved alt om fodbold?
- Ja, spørg løs!
- Godt. Sig mig, hvor mange huller er der i et fodboldnet?
(det ved Triller garanteret)

Faldskærm sælges.
Kun brugt én gang.
Aldrig åbnet.
(Lille plet.)
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December: Traditionen tro skal vi på den årlige juletur d.27/12
Igen i år skal vi ud med Arresø og se om det kan blive en lige så god tur
som det var sidste år.
Afgang fra Byggeren kl.11.00 og hjemme igen kl. 18.00
Tilmelding til Flemming
Pris Voksen 220 kr.
Pris Barn 110 kr.

Bo kom lige
forbi for at vise sin guldklump, hvor
det er at farmand arbejder.
Bo er på byggeren igen efter barsel, og
findes på første 1. sal,
hvor der kan
laves sølvsmykker.

13

ÅRETS JULETRÆ
KØBES NATURLIGVIS
PÅ BYGGEREN
Sælges fra 1.DECEMBER!

RØDGRAN
Kr. 55,- per meter – træer indtil 2½ m
Kr. 65,- per meter – træer over 2½ m

NORMAN GRAN
Kr. 125,- per meter – træer indtil 2½ m
Kr. 165,- per meter – træer over 2½ m

PYNTEGRAN
Kr. 25,- per bundt
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ØNSKER
ALLE
EN RIGTIG
GLÆDELIG
JUL
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.

Jeg kommer til Jule Marked med en kage som jeg
kalder for: ______________________________
NAVN: _________________________________
Telefon: _________________
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DECEMBER
93

Morten Birk Thomsen

01-12-1994

80

Mie Kjærgaard Bonn

02-12-1994

84

Cecilie W. Willert

03-12-1990

104

Rasmus Heling

04-12-1996
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Amalie Dynsing

06-12-1994

77

Anders Kirkegaard

10-12-1994

106

Mads Højris Revsbech

11-12-1993

103

Simone Kryger Rasmussen

12-12-1996

56

Karina Jeppesen

13-12-1992

47

Nicklas Kleczewski

13-12-1991

34

Hatice Koyuncu

14-12-1994

6

Janus Nielsen

21-12-1996

124 Ida Fram Jensen
10 Mikkel Kofod Pedersen
65 Rebecca Bøjle Kristensen
Voksen Maria vil også være med

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER
GR.

NAVN:

25-12-1994
25-12-1994
31-12-1994
24-12-1980

