
 

 8. November  2004 Årgang 3, Nr. 3 

Julekonkurrence 
Vind en fl.  snaps  

side 5 
 
Under 4 øjne med 
en spiller, der har 
haft en svær perio-
de 

side 8 
 

Michael Sørensen 
 - om spillet i  
1. division 

Side 12  
 
Vibeke Bøgetoft - 
fortæller om livet i 
en ny klub 

side 14 
 
Kagen alle elsker 

side 15  
 
 
  

 

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 el. 20 936 122 

 
E-mail:    jette@vfi.dk 

Oplag: 100 stk 
 

Næste nummer: Februar  2005      
 
 

Når pligten svigter 
 
Sløve klub-
medlemmer 
tvinger besty-
relsen til at  vi 
alle fra 1 . ja-
nuar skal  be-
tale 500,00 kr. 
i  depositum 

ud over kontingent og licens for det 
kommende år.  
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BK ENGHAVEN Bestyrelsen i  BK Enghaven 

Formand 
Henning Salling 

Tlf. 75 72 33 31 
el. 24 65 98 87 

hsa@vejleamt.dk 

Kasserer 
Inge B. Nielsen 

Tlf. 75 82 48 40 ingebnielsen@pedersholm.dk 

Sekretær  
Kirsten Jensen 

Tlf. 64 40 27 99 kij-fej.bimse@mail.tele.dk 

Seniorleder 
Rene Andersen 

Tlf. 75 72 34 60 snik-snak@ofir.dk 
 

Ungdomsleder 
Brian Jørgensen 

Tlf. 22 42 70 47  

1. Suppleant 
Thomas Alrø 

Tlf. 75 82 92 75  

2. Suppleant  
A .M. Jørgensen 

Tlf. 75 83 87 59 boma11@get2net.dk 

 

Mandag  
13. December  

kl. 17.00 
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Det går bedre og bedre! 
af Henning Salling 
 
Enghaven styrer —  som det står på hjemmesiden. Det er ikke bare pral – vi er 
blandt de bedste i de fleste rækker, og som skrevet i sidste nummer tegner det 
til at blive en af klubbens bedste sæsoner. 
 
Vi har to hold med blandt de 16 sidste hold i Jysk Turnering i region 4 – næste 
runde spilles den 12. december i Esbjerg. 
 
Vi havde en del herrer og en enkelt dame med i regionsmesterskabet i Horsens – 
sjældent har vi spillet så dårligt Tilløbet var ikke verdens bedste, men det var 
trods alt ens for alle – vi tager hævn ved JM og DM. Allerede i skrevne stund er 
der fuld gang i JM mix, og der kan følges med på www.jbwu.dk. Vi har 5-6 hold 
med. 
 
Vi træder ind i landspokalturneringen den 28. november – en turnering som er 
interessant at vinde, idet turneringen nu er et officielt Dansk Mesterskab. Vinder 
vi i denne runde er vi blandt de 8 bedste hold i Jylland/Fyn. 
 
Jo det går forrygende på den sportslige front. 
 
Socialt kunne jeg godt ønske mig lidt mere – Jeg tror uden at overdrive, at vi er 
Danmarks største klub, hvad angår seniormedlemmer – tæller vi så pensionister-
ne med er der ingen tvivl. Jeg tror ikke der er andre klubber, som kan mønstre 
12 hold – så der burde være basis for mere hygge og socialt samvær. 
 
Vi forsøgte lige før sommerferien med en lille fest efter klubmesterskabet – vi 
kunne sidde ved et lille bord – en weekendhyttetur blev aflyst fordi vi var 5 der 
gad.  På klubmødet i november lagde jeg et forslag frem om en julefrokost – jub-
len var begrænset. Man kunne overveje om vi er blevet for stor en klub – de  en-
kelte medlemmer kender ikke hinanden – man spiller på et hold og går hjem ef-
ter en øl. Som enkelte forleden udtrykte det, da jeg sagde, at der var 1. Divisions 
 

Fortsætter side 4  
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Bingo-vagter 
og -tilskud: 
 
Bestyrelsen (læs Henning) bruger 
mange kræfter og meget tid på at få 
dækket vores bingo-vagter ind. Her-
udover er snakken begyndt at gå på, 
at nogle medlemmer, som modtager 
tilskud, ikke passer deres vagter. 
 
For at komme disse problemer til 
livs, har bestyrelsen på det seneste 
møde besluttet at lave nye regler for 
modtagelse af bingotilskud.  
 
Reglerne i dag: 
Man tager en, højst to vagter på et 
år. Man modtager kørselstilskud 
samt betaler kr. 20,00 pr. serie, når 
man spiller kamp. 
 

Nye regler, der træder i 
kraft pr. 1. januar 2005: 
 
Alle medlemmer af BK-Enghaven, 
som har sagt ”ja tak” til bingotilskud, 
indbetaler et depositum på kr. 
500,00 sammen med kontingent for 
januar 2005.  
 
Når året er gået, vil alle, som har ta-
get deres bingovagt, eller er skrevet 
op til en vagt først i det nye år, få 

overført deres depositum til det ef-
terfølgende år.  
 
Når året er gået og ovennævnte ikke 
er opfyldt, vil man modtage et giro-
kort på et nyt depositum. 
 
Hvis man i løbet af året udebliver fra 
en vagt, vil man blive opkrævet et 
nyt depositum, og bingo-tilskuddet 
vil bortfalde fra førstkommende 
kamp. Først når det nye depositum 
er indbetalt, vil man igen kunne 
modtage tilskud til kampe.  
 
Når alt kører, som det skal, overføres 
depositum fra år til år. Depositum 
udbetales selvfølgelig, hvis man mel-
der sig ud af klubben, eller ikke øn-
sker at spille kamp mere. 
 
HUSK, hvis du betaler en anden for 
at tage din vagt, er det dig, som skal 
godskrives for vagten. 
 
Vi håber, at ovennævnte vil være 
med til at gøre det frivillige arbejde i 
BK-Enghaven lidt nemmere! 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Inge B. Nielsen  
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Fortsat …. Det går bedre og bedre 
 
 
runde i VBC den 4-5 december, hvorfor skulle vi komme for at se dem, 
når de aldrig kommer, når vi træner, har klubmøde og spiller kampe – 
svært at svare på, men god bowling er efter min mening altid værd at 
gå efter.  Men hvorom alting er, så modtager vi gerne gode konstruktive 
forslag til, hvordan vi kan skabe flere sociale aktiviteter.  
 
Julen nærmer sig – vi holder derfor fast i traditionerne og holder en lille 
juleafslutning. Det sker allerede den 13. december, hvor der vil være lo t-
to-bowling og lidt spisning efterfølgende. Vi har reserveret baner fra 17 
til 19. Et opslag følger i den nærmeste fremtid. Dette arrangement plejer 
at være en stor succes, så mød op. 
 
De flittige læsere af Forbundet hjemmeside, kan se at katastrofen lurer 
lige om hjørnet. Dansk bowling har i efterhånden mange år modtaget 
støtte fra Team Danmark til elitearbejdet. Vi er sammen med 17 andre 
forbund ved at blive siet fra til støtte, hvilket medfører, at forbundet vil 
miste ca. 1 mio. kr. årligt i støtte. Hvis dansk bowling stadig vil have en 
landsholdsaktivitet, skal disse midler hentes andre steder fra, og det kan 
i sidste ende betyder hos den brede bowlingverden, altså hos klubbow-
lerne – katastrofen er ikke indtruffet endnu, men det er mit bud, at hvis 
ikke midlerne kommer fra Team Danmark, må de hentes i licens, kamp-
afgifter m.v. Men lad os se hvor galt det går. 
 
Jeg er blevet spurgt om, hvornår der spilles Gold Cup – tja svaret blæser 
i vinden. Vi har i klubben ikke modtaget noget som helst om, hvornår 
denne aktivitet spilles i 2004/05. 
 
Slutteligt vil jeg ønske alle fortsat god vind på bowlingbanerne. 
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Vind én flaske snaps 

Løs kodeordet og 
læg løsningen i den  
røde postkasse på  
opslagstavlen.  
Sidste frist for aflevering er 
mandag d. 6. December  
kl. 18.00 

Julekonkurrence  - vind 1 fl. Snaps 
 
Kodeordet : ___________________________ 
 
Navn og tlf. nr. ________________________ 

1 3 

8 4 7 

2 

9

6 

5 
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Hele præmiepuljen går til lottogevinsten 

Mandag d. 13. December 2004 skal vi julehygge. 

Vi spiller alle fra kl. 17.00  
 
Vi skal spille 3 serier 
 
 
Det gælder om at lave mange strikes 
 
Efter spillet byttes dine strikes ud 
med  lottotal 
 

Vi spiller med handicap - efter snit får vi 

Efter spillet er Enghaven vært ved et let traktement og vi 
trækker lotto-tallene. 
 
HUSK du skal tilmelde dig på den ophængte tilmeldingsliste 

Lotto Bon 
 

Kun 
 

20,00 kr. 

Sidste træningsaften i år bliver mandag d. 20. December 
 
Første træningsaften efter nytår : 4. Januar 
 
Husk klubmøde bagefter kl. 19.00 
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Gitta Laursen, 3 div. Damer : 
Juleaften skal vi være hos min datter i Højen. Menuen er rigtig dansk jul 
med andesteg, flæskesteg og ris a la mande. 1. Juledag skal vi til Leif´s sø-
ster i Bredballe til den helt store julefrokost. I ugen mellem jul og nytår har 
vi så hele familien på besøg. Her står menuen ikke på julemad, men en an-
den god, lækker middag.  
 
Kurt Agerbech, Jyllandsserien : 
Jeg holder jul hos min søster i Haderslev.  
Vi skal have flæskesteg,  
andesteg og ris a la mande. Vi bliver 14 børn og 
voksne. Vi bliver alle til 2. juledag hvor vi spiser jule-
frokost fra kl. 14.00 til sidst på aftenen. Det er efter-
hånden en tradition.  
 
Eric Berg, Serie 2 : 
Det bliver nok ikke en traditionel jul jeg  
skal holde i år. I juli blev jeg gift med en  
pige fra Letland og det vil helt sikkert komme til at 
præge julemiddagen. Måske kommer hendes søster på 
besøg. Jeg har ikke så meget plads i min lejlighed. Den er kun 52 m2  stor.  
Russisk mad er noget med mange grøntsager, hvad jeg godt kan li´.  
 
Hertha Rasmussen, Jyllandsserien : 
I år er det vores tur til at holde jul. Min mor og jeg skiftes til det. Alle børn,      
svigerbørn og børnebørn kommer, så vi bliver 12 personer. Menuen er and, 
flæskesteg og ris a la mande. D. 24 december er i øvrigt en hektisk dag. 
Både min bror og Freddy´s søster har fødselsdag denne dag. Min bror giver 
altid morgenmad og Freddy´s  søster inviterer på frokost.  1. Juledag skiftes 
mine søskende og jeg til at holde julefrokost. I år er det min tur.  
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Under 4 Øjne 
af Jette Lillebæk 

 
 

 
 
 
 

 

Det er tirsdag eftermiddag. Jeg har 
en aftale med Ernst Guldbrand, der 
bor ude på Vestbanevej i Vejle. Pia 
er også hjemme.  
 
Hvor længe har I boet her ? 
Siden 1980, næsten 25 
år.  
Hvor mange børn har 
I ? 
Fire. De er 24, 20, 15 og 
14 år. 
Har du selv søskende ? 
Ja, vi er også fire. Jeg er den yngste. 
Min ældste søster er 20 år ældre end 
mig.  
Hvor er du født ? 
I Gadbjerg. Mine forældre havde et 
lille landsted. Vi havde både lidt kø-
er, grise og høns. Der skulle ikke så 
meget til den gang.  
 

Ernst Guldbrand, 48 år 

Lever dine forældre endnu ?  
Kun min mor. Hun er 86 år og bor sta-
dig på gården og klarer sig uden hjælp.  
Du er på sygedagpenge nu, men 
hvor arbejdede du inden du blev 
syg ? 
På Arla hvor jeg har været de sidste 2 
år.  
Har du en uddannelse ? 
Nej, desværre. Man står stærkere når 
man har en. Som ung arbejdede jeg på 
et mejeri. Jeg kunne meget og fik da 
også tilbudt en læreplads, men jeg af-
slog. Det var jo ikke nemt at gå over 
på en lærlingeløn når man var i gang 
med at tjene en god løn. Det fortryder 
jeg i dag.  
Hvordan kom du i gang med at 

bowle ? 
Vores ældste datter gik 
med aviser og der i gen-
nem blev vi inviteret ud 
at bowle. Jeg havde ab-
solut ikke lyst, men blev 

nærmest trukket med - og så var jeg 
solgt. Det var tilbage i 92´.  
Kort tid efter så vi en annonce i avisen, 
hvor Vejle Bowling Klub søgte medlem-
mer til ny klub. Vi skulle spille på Plet-
ten. Det var rørende billigt og der gik 
da heller ikke lang tid før klubben måt-
te lukke. Jeg arbejdede dengang sam-
men med Erling Sørensen og han vi os 
trukket med ind i Enghaven. Senere  

d. 18/9 i Kolding 
væltede Ernst 658  
kegler på 3 serier  

snit = 219,3   

Personlig  
rekord : 268 

kom jeg også til at spille firmabow-
ling.  
Hvad er det højeste du har lavet 
på fire serier ? 
801 en enkelt gang de sidste 5 år. 
Det var i Bov.  
Hvad er din livret ? 
Det danske køkken. Flæskesteg med 
det hele. En god bøf med bagt kar-
toffel er nu heller ikke dårligt.  
I forbindelse med min kræftsygdom 
har jeg haft problemer med smagslø-
gene. Forleden fik jeg faktisk en læk-
ker bøf. Det så lækkert ud men 
smagte af ingenting. Så er man nødt 
til at tænke sig til hvordan det sma-
ger. 
Hvornår blev du syg ? 
Det var i efteråret 2002. 
De fandt kræft i blæren 
som blev fjernet i janu-
ar 2003. 
I efteråret 2003 opda-
gede man så det havde 
bredt sig til maven og 
nogle lymfekirtler. Jeg blev indstillet 
til operation, men de lukkede igen 
uden at kunne gøre noget. 
Det var simpelthen en forfærdelig 
tid. Jeg var meget langt nede og 
havde ikke meget håb og var meget 
bange. Skal jeg opleve min sidste jul, 
har jeg været på den sidste sommer-
ferie ? ……… Følgende har jeg fået 
behandlinger der ikke rigtigt har vist  

tegn på bedring. 
Men for nylig er der sket noget po-
sitivt ? 
Ja, jeg er i gang med en kemobehand-
ling over seks gange. Efter de første to 
er der sket det mirakel at kræften er 
væk. Lægerne er målløse. Det er sket 
før, men meget sjældent . Jeg fuldfører 
naturligvis de sidste fire behandlinger 
og forventer at være færdig til januar. 
Derefter skal jeg naturligvis stadig gå 
til kontrol. Det var så dejligt. Som at få 
livet tilbage. 
Mange i klubben har fulgt din syg-
dom på afstand og har ofte spurg-
te hinanden ”Har du hørt hvordan 
det går Ernst ? ”    
Det har været dejligt at komme ned i 
klubben og jeg er meget rørt over den  

medfølelse og interesse 
der har været om min 
sygdom. Det var været 
helt utroligt. 
Får du læst nogle bø-
ger ? 

Ha, ha nej, det er mest avisen. Jeg fik 
dog læst bogen om Peter Brixtofte, da 
jeg lå på sygehuset. Han har sandelig 
også meget at fortælle.  
Jeg vil sige tak for samtalen. Klok-
ken er sørme blevet mange. Jeg 
skal til frisør med min søn,  
Christian. 
Tak for kaffe og en lækker kage 
 

FORTSÆTTER SIDE 17 

Ernst har noteret ALLE 
resultater for ham og Pia 

tilbage til 1999 i en  
lille bog.  
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