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Formand
Næstformand
Sekretær
Best. Medlem
Best. Medlem
Best. Medlem
Best. Medlem
Best. Medlem
Suppleant

Christian Christensen (forældre)
Anne Willer (forældre)
John Sommerset (leder)
Jørgen Rasmussen (forældre)
Pernille Larsen (forældre)
Gitte Liliendal (RBV)
Lisette Schou (personale)
Flemming Østergård Hansen
Henrik Johansen (forældre)

3672 4700
3670 2331
3641 0590
3670 0120
3670 7633
3641 5341
3641 0590
(kommunalbestyrelsen)
3670 3991

cc@ivjac.dk
anne.willer@rk.dk
skvajos@rk.dk
jørgen.rasmussen@sas.dk
hp@larsen.dk
gl@advoglostrup.dk
byggeren@byggeren.dk
foh@e-posthus.dk
henrik.gert.johansen@skanska.dk
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Alt dette og meget mere finder du
i dette nummer af byggerbladet..

FORÆLDREMØDE
Torsdag d. 3. april kl. 18,30
SIDE 3 LEDEREN
SIDE 4 STÖTEN + MARIE
SIDE 5 FORÆLDREMØDE
SIDE 6 OPGAVEN
SIDE 7 BYGGERLIV
SIDE 8 PÅSKE
SIDE 9 MARTS
SIDE 10 NADIA
SIDE 11 St. BOLLEDAG
SIDE 12 RBV Formandens
SIDE 13 RBV beretning
SIDE 14 RBV Generalforsamling
SIDE 15 RBV bordtennis
SIDE 16 FØDSELSDAGE
Generalforsamling i RBV
Torsdag 13 marts 2008 kl. 19,00

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS

Nyholms alle 49
2610 Rødovre
www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

Mandag - Fredag:
10.00 - 18.00
Lørdag, søndag og helligdage: 11.00 - 16.00

3
Februar måned var den korteste måned, men i år indeholder den 29 dage, fordi det er skudår. Og det var også
i den måned at kvinderne kunne fri til mændene - nemlig
på skuddagen d. 24.2. og for de kvinder der ikke nåede
det - ja så må de vente endnu 4 år.
Det var også i februar måned vi afholdt byggerens skikoloni til Stöten ved Sälen i Sverige. 32 børn og unge drog
af sted sammen med 5 personaler og byggerens ”gamle”
leder John Hansen, der i kraft af rollen som pædagogisk
konsulent i kommunen tog på feltarbejde. Klub 44 fra Islev skole var også i Stöten med 46 børn og 6 personaler
og det var en rar fornemmelse at der altid var en pædagog eller et barn fra Rødovre. Sjovt var det også at mødes kl. 9 om morgenen ved løjpen sammen med i alt 78
børn og 12 personaler alle med styrthjelme. Og heldigvis
kom alle hjem uden de store skader.
Kolonierne med byggeren er noget helt specielt, hvor
små og store er sammen i naturen om det er på ski om
vinteren eller i kano om sommeren eller i Lønstrup i efteråret og jeg vil opfordre forældre til sammen med deres
børn at overveje om de vil deltage. Selvfølgelig er der en
deltagerbegrænsning, men det er sjældent at vi ikke får
alle med. Husk at læs i bladet om der skulle være en tilmelding til en koloni.
Marts måned som vi nu træder ind i er for alvor en forårs
måned, hvor vi planlægger hvilke kaniner, der skal parres og ellers fortsætter byggeriet på distrikterne, ridningen med hestene, sport boldbanen og de andre forskellige aktiviteter. Og med hensyn til byggeri er hestestalden
jo stadigvæk et projekt der står for døren. Sagen er ved
at blive behandlet i bygge og teknik-afd. og skal derefter
til godkendelse på byggesagskontoret. Så vi må vente
med tålmodighed. Vi håber på en positiv godkendelse
først i marts. Det kan vi forhåbentlig informere om på forældremødet d. 3./4. - Så husk allerede nu at sætte kryds
i kalenderen.
John.
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Det var en fantastisk
skikoloni. Alle har haft
en god tur, selv om vejret ikke var det bedste.
Lidt for varmt og blæsende, og mangel på sol.

Kære Byggerbørn store som små.
Ja, hvordan skal jeg lige få sagt det jeg skal
sige. Det er sådan at jeg har fået et andet
job pr. d.1 april, så jeg stopper på byggeren.
Og det er nu ikke fordi jeg ikke kan li’ jer,
men fordi jeg simpelthen måtte prøve dette
nye spændende job. Det er på en skole for
autister på Frederiksberg. Jeg vil takke jer
for de fede oplevelser jeg har
haft
sammen
med jer, det er
noget jeg ikke
vil glemme. Tak
for 2 gode år og
vi ses nok i
fremtiden.
Kærlig
hilsen
MariE
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FORÆLDREMØDE

Torsdag d. 3. april kl. 18,30
Vi har i år inviteret kommunens SSP-konsulent
Jan Andersen til at holde oplæg om mobning og
konfliktløsning med efterfølgende debat.
-hvad skal vi være opmærksom på ?
-hvordan skal vi handle ?
Osv.
Mødet starter kl. 18.30 med en kort orientering
fra personalet frem til kl. 19, hvor Jan A. overtager. Alle bedes aflevere tilmeldingen.
Vel mødt.

Mødet slutter kl. 21,00

Vi kommer Antal ______ voksne

Barns gr. nr. ____ Barns navn: ________________

6

Alle vandrette og lodrette rækker samt hver 3 x 3-celle– skal indeholde tallene 1 til 9 uden gentagelser.
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Fællesmøde
Der er mødepligt en af dagene
Hør hvad der sker på byggeren

Parring af kaniner - Trampolin - Påsken - Rotter

Mandag d.10 marts
Tirsdag d.11 marts
Vi serverer lidt at spise og drikke.

Tag med i
Rødovre Hallen
hver tirsdag
fra kl. 13 til 15

Tirsdag d. 11 marts
Går du i 7. klasse eller højere, så kan
du deltage i klub 14 aftnerne.
Disse aftener kan bruges til at hygge
med vennerne til kl. 22.00
Der er mad; det koster kr. 15.00
Sodavand kan købes.

Hilsen Lisette og Bo
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PÅSKE PÅ
BYGGEREN
Mandag d. 17 marts: Først rydder vi op på vores bygger, så vores
bygger bliver forårsklar, og kan
stråle om kap med forårssolen
kl. 13 nyder vi sammen en dejlig Byggerfrokost.
Tirsdag d.18 marts: Tag på cykeltur
med Lisette og Sten. Vi skal opleve Lisettes Valby, se Søndermarken, lade
benene, løbe løbsk, ned ad Djævlebakken, blive væk i labyrinten, klappe
Carlsbergs elefanter, opleve Vestre Kirkegård på cykel
og meget mere. Vi mødes kl. 10 med madpakke, drikkelse, cykel og godt humør. Turen er gratis, men meld
dig på kontoret senest mandag.
På byggeren hygger vi og spiser frokost kl. 13
Onsdag d.19 marts: vi hygger os hele
dagen.
Klokken 13 spiser vi Byggerfrokost
Jeg vil med på cykeltur til Lisettes Valby
Gr. Nr. ______ Navn. ____________________________
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1. LØRDAG
2. SØNDAG

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

3. MANDAG

10

4. TIRSDAG Rødovrehal kl. 13—15
5. ONSDAG Rollespil-Faneleg
6. TORSDAG Bål
7. FREDAG
8. LØRDAG
9. SØNDAG

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

10. MANDAG
11. TIRSDAG Rødovrehal kl. 13—15 Fællesmøde kl. 15 Klub 14
12. ONSDAG

Rollespil-Faneleg

11 13. TORSDAG Bål
14. FREDAG
15. LØRDAG
16. SØNDAG

Fællesmøde kl. 15

RBV Generalforsamling 13 marts

Åbent 11 – 16
Åbent 11 – 16

17. MANDAG Forårsrengøring
18. TIRSDAG Cykeltur

Byggerhygge
12 20. TORSDAG Åbent 11 – 16
21. FREDAG Åbent 11 – 16
22. LØRDAG Åbent 11 – 16
23. SØNDAG Åbent 11 – 16
24. MANDAG Åbent 11 – 16
19. ONSDAG

Medicinvand
Medicinvand
Medicinvand
Medicinvand
Medicinvand

25. TIRSDAG Rødovrehal kl. 13—15
26. ONSDAG

Rollespil-Faneleg

13 27. TORSDAG Bål
28. FREDAG

Store bolledag

29. LØRDAG
30 SØNDAG
31 MANDAG
14

1. TIRSDAG Aprilsnar

RBV Generalforsamling 13 marts

Forældremøde 3. april
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I januar skal vi ud og lege noget FANELEG, og kæmpe med sværd og skjolde. Det bliver om onsdagen fra
kl. 14.30 til ??
Vi fortsætter onsdag
d. 5., d. 12. og d. 26.
Hilsen Bo
Hej allesammen.
Til dem som jeg ikke har hilst
på, vil jeg lige præsentere mig
selv.
Mit navn er Nadia, jeg er 25
år og jeg skal være i praktik
her på byggeren (Distrikt 1) i
det næste halve års tid.
Jeg er i fuld færd med at uddanne mig til pædagog på Højvangsseminariet i Glostrup.
Til dagligt bor jeg i Albertslund med min kæreste Jan og
mine 2 frække hankatte Butch og Jason. Jeg glæder mig
rigtig meget til at lære jer alle bedre at kende og til at
hygge og bygge med jer imens foråret og solskinsvejret
langsomt tager til.
Hvis I skulle være nysgerrige for at vide mere omkring
mig, så er i meget velkomne til at komme og spørge mig.
Det er også meget muligt at jeg vil komme til jer og spørge om forskellige ting da Byggeren jo stadig er et forholdsvis nyt sted for mig og derfor får jeg nok brug for
jeres hjælp engang imellem, indtil at jeg kommer ordentligt ind i de daglige rutiner og ved hvor de forskellige ting
og sager ligger.
De kærligste forårshilsner
På forhånd tak til jer.
fra Nadia
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Ja det lyder jo rigtigt spændende, og det er det også, for det er den dag, hvor parrings sæsonen starter

på byggeren, og du kan få parret din kanin, så du kan
få kaninunger.
Der er bare lige et par regler som skal overholdes. Du
skal have lov af din distriktsleder, som så kontrollerer om din kanin er sund og rask. Du får kun lov til at
beholde to unger, det er for at byggeren ikke bliver
overfyldt med kaniner. De ny unger skal have fred
indtil de selv begynder at kravle rundt i buret. Derefter må du godt kæle dem forsigtigt.
I helligdagene i påsken 20.
til 24. marts giver vi alle
kaninerne Medicinvand.
I de dage må kaninerne
ikke få grønt, men kun kaninpiller, for at fremme
den naturlige tørst.
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FORMANDENS
BERETNING 2008

Så står jeg her igen for at fortælle jer om året der gik….. og
året er gået med succes på ”de 3 store”.
Sankt Hans er altid, næsten uanset vejret, en fin aften med
mange forventningsfulde mennesker. Omsætningen glæder os
hvert år, og vi havde mange hurra-råb ved den efterfølgende
oprydningsfest.
Grillfesten!! En god aften med fin stemning. Folk blev lidt længere og musikunderholdningen, der var helt i top, blev klaret af
de 2 ”gamle” bygger børn: ”Ude af drift”.
Til Julemarkedet var der stort fremmøde på trods af det kedelige vejr. De mange mennesker bruger stedet og anledningen til
at mødes og glæde sig over at vi er her endnu. Eneste kritikpunkt jeg har hørt om, er den manglende bod med ungernes
frembringelser.
Indimellem Grillfest og Julemarked har der været Filmaften, og
også den med stor succes, hvilket er helt og aldeles Steen’s
fortjeneste. Der var 50-60 personer, og det er rigtig flot.
Årets sidste arrangement var den traditionelle Bordtennisturnering, som denne gang havde trukket ikke færre end 25 deltagere, som hver havde mindst 6 kampe. Flot arrangement og dejligt at se så mange!
Generalforsamlingen sluttede sidste år med ølsmagning. Måske var det derfor der var lidt flere fremmødte! Det var et fremragende arrangement.
Når de her ting er sagt, er der en tilbagevendende tendens
som viser sig. ”Nye voksentiltag” trækker folk. Ser man så tilbage kan man ane at først er det vældig succes og derefter faldende tilmeldinger. Vi taler vældig meget om ”hvorfor” og hvad
vi kan gøre ved det. En af beslutningerne i år har været at
”nøjes” med de 3 store + filmaften og bordtennisturnering mens
vi er i tænkeboks.
……. fortsættes
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FORMANDENS
BERETNING 2008
fortsat…..

De tanker der har meldt sig går på at forældregruppen har
ændret sig. De fleste mennesker, store og små, har en travl
hverdag med få åndehuller og det er sundt at lave ingenting
indimellem. Det rammer så bare vores arrangementer!
Jeg syntes personligt at det er til at leve med, når I så dukker
op til Sankt Hans, Julemarked & Grillfest i så stort tal. Tak for
det.
Skulle I få ideer, er de som sagt tidligere, meget velkomne og
vi er med på den værste.
Jeg har siddet og læst årsberetninger fra 1998-2007….. 10 år!
UHA, hvor tiden flyver. Nå, men det jeg ville sige er at tendensen med de faldende tilmeldinger til arrangementerne ikke er
at ny dato!. Konklusion?
Ja, den er jo klar: Lev med det! Lær af det!
Og når jeg nu er ved klicheerne er her en til:
”Det man ikke dør af, bliver man stærkere af”.
Til slut vil jeg takke alle der var med i 2007.
RBV’er, forældre & børn - og sidst, men ikke mindst, personalet
som i alle årene stiller op: positive, indfølende og entusiastiske.
Susanne Hardø
22.02.2008

ER DU IKKE MEDLEM AF RBV?
…. så vil vi anbefale at du ALLIGEVEL møder op til
generalforsamlingen, hvor du kan tilmelde dig for
blot kr. 50,- om året
Generalforsamlingen er en hyggelig måde at lære
mere om foreningens arbejde på og så plejer vi absolut ikke at være kedelige!!!!
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BORDTENNIS TURNERING
SØNDAG DEN 10.2.2008
Søndag den 10. februar genlød multihallen af lyden fra små plastikbolde
mens 25 deltagere dystede i først 4 indledende puljer og derefter placeringskampe. RBV’s årlige bordtenningsturnering blev afviklet - traditionen tro med
både børn og voksne og ”pølsebar”,
som blev brugt flittigt hele dagen.
Hver spiller var garanteret mindst 6
kampe - så der blev altså afviklet mere
end 150 kampe mellem kl. 12 og 15:30.
Den afgørende kamp om 3. pladsen
stod mellem Peter og Mikkel, hvor Peter
løb af med sejren. Finalen stod mellem
brødrene Martin & Mark Fabricius Hartz
- med storebror Mark som vinder.
På billederne ses de glade vindere.

Der var medaljer til alle:
1: Mark 2: Martin 3: Peter
4: Mikkel gr79 5: Oliver
6: Sebastian 7: Christian
8: Tobias 9: Nicolai
10: Robin 11: Emil
12: Tina 13: Michella
14: Lucas 15: Samer
16: Mia 17: Frederikke
18: Therese 19: Caroline
20: Freja 21: Simone
22: Anne 23: Mejse
24: Mikkel 25: André
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MARTS
39
68
71
52
21
22
62
14
121
48
82
75
108
82
33
83
33
74
84
36
35
68

Marie-Louise Iversen
Oliver Rask Pedersen
Nikolaj Sonneby Ibsen
Stine Bank Weltz
Emma Viborg
Christina Lehmann
Magnus Sabroe Krause
Mia Lous Håkanson
Natascha Bunch Sarelius
Camilla Wienholt Hansen
Jannick Finne
Liv Lindqvist
Jesper Eilersen
Christoffer G. Rene
Nicoline Hjertebierg H.
Christian Buus Jakobsen
Josefine L. H. jeppesen
Kristina Larsen
Katja Ravn van Overeem
Nicolai Hertz
Stefan Ravn van Overeem
Thomas Willer

02-03-1993
03-03-1995
04-03-1997
04-03-1998
07-03-1994
09-03-1993
09-03-1998
10-03-1998
10-03-1995
18-03-1995
18-03-1993
23-03-1993
24-03-1995
25-03-1993
25-03-1997
26-03-1995
28-03-1997
28-03-1993
29-03-1994
29-03-1997
29-03-1994
31-03-1994

DETTE BYGGERBLAD TILHØRER
GR.

NAVN:

