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Det går ufatteligt godt 
af Henning Salling 
 

Ja overskriften er et citat fra en tidligere 
statsminister, og som dækker meget 
godt, hvordan det lige p.t. går i klubben. 
Vi er stadig blandt de førende – ikke 
mindst hos herrerne.  
 

I skrivende stund er vi nr. 2 i 1 division, og det 
skal gå meget galt for, at vi ikke er med i me-
daljeslutspillet sidst i april i København.  
Derudover er vi blandt de to bedste i alle andre 
rækker fra 3 division til og med serie 2.   
 

Hos mixholdene er der også gode tegn på me-
daljer, ligesom jyllandsserien damer er med 
blandt de bedste.  
Vores 3 divisionshold hos damerne hænger sta-
dig lidt i bremsen, og det ser inden de sidste 7-
8 kampe sort ud – vi er næstsidst og nedryk-
ningsspøgelset truer. Vi har stadig et hold med 
i jysk turnering, – jo vi er en klub der sportsligt 
er blandt Danmarks bedste 
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Hvad byder foråret ellers på? 
 
Dansk Bowling Forbund har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 
indgået en støtteaftale, som gør, at når man vil forsøge sig med kvalifi-
kation til World Cup, så støtter man samtidig Kræftens Bekæmpelse, li-
gesom der sideløbende er en handicapturnering med lidt pengepræmier. 
I kan spille World Cup og Life Cup som Kræftens Bekæmpelses arrange-
ment hedder i hallen og sedler og yderligere oplysninger hos seniorlede-
ren. Mere om turneringen på www.dbwf.dk 
 
I januar blev der spillet Gold Cup – der har været en del støj om dette 
arrangement, primært fordi man i første omgang kun fik 6 deltagere 
med til zonefinalen af samtlige spillede sedler i Jylland. Det er nu lavet 
om således, at halvinderen går til en regionsfinale.  Til regionsfinalen gik 
Berit og Kurt (vist nok de eneste to der spillede) – held og lykke til dem i 
regionsfinalen. 
 
JM  i februar er i Haderslev for herrerne og damerne skal spille i Vojens. 
Jeg håber, at en del medlemmer spiller dette mesterskab.  
 
Foråret byder derudover på klubmesterskab i maj, DM individuelt i Kø-
benhavn i bededagene og finalespillet i jysk turnering i maj.  
 
Hen over sommeren skal der være EM i Moskva – jeg er helt overbevist 
om at klubben vil være repræsenteret med Martin Bøgehave, men det er 
jo op til landstræneren. Martin har været med i finalespillet i en række 
internationale stævner, ligesom han er en af de bærende kræfter på vo-
res førstehold – så han bliver svær at komme uden om. 
 
Vi har i bestyrelsen valgt at bestille polo -trøjer i lyseblå – de bliver god-
kendt til kamp. Det er dog en forudsætning, at alle på et hold er enige 
om at spille i polo – ellers er det den blå skjorte, som er gældende. Polo-
en kan ellers bruges til træning og individuelle turneringer, hvis man har 
lyst. Den første polo til samtlige spillere er gratis . Øvrige bestillinger skal 
betales. Prisen kan oplyses af kassereren. 
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 Slutspil i 1. division 
Slutspillet i 1 division er næsten en realitet. Bestyrelsen vil under-
søge mulighederne for at leje en bus til slutspillet i Tåstrup den 30 
april – 1 maj 2005. Om kort tid vil vi lave et opslag med priser, 
herunder overnatningsmuligheder. Klubben yder et tilskud til ar-
rangementet. Vi håber, at en del medlemmer vil tage med til Øen 
for at støtte drengene i kampen om Det Danske Mesterskab. 
 
Klubmesterskab og generalforsamling. 
Bestyrelsen foreslår at vi afvikler vores klubmesterskab den 7 maj 
2005. Vi foreslår ligeledes, at vi efter klubmesterskabet kl. ca. 
16.30 afholder klubbens årlige generalforsamling. Det hele afslut-
tes med en gigantisk klubfest. Nærmere om det hele senere – men 
husk at reservere dagen  

Til kamp i Rødding 
af Mogens Andersen 
 
Jeg spiller på mix B, sammen med Berit, Morten og Lone, og vi var 
for nylig i Rødding. Det blev en kamp som vi heldigvis ikke har 
mange af.  
 
For det første var tilløbet utroligt dårligt. Vi sad simpelthen fast. Da 
vi påtalte det, fik vi den besked, at vi selv skulle pudse, hvis vi ikke 
var tilfredse. Senere talte det ene banepar forkert og senere ople-
vede vi at den score man lavede, havnede på en anden bane. En-
deligt havde vi strømsvigt ca. 5 min. i slutningen mod kampen som 
medførte en ufrivillig pause. Desværre tabte vi også kampen 0-10.  
Jo det var en rigtig Thycho Brage dag. 
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En tidlig morgen i januar drog vi 
mod Billund og Kastrup for godt 
6 timer senere at lande i Luxor. 
Her ventede et krydstogtskib ta-
get  ud af Agatha Christies bog 
”døden på Nilen”. Dog manglede 
der et godt mord og Hercule Poi-
tot. Der ligger dog et flot gam-
melt hotel i Aswan, hvor hun bo-
ede, mens hun skrev bogen.   
 
Vi var lige kommet om bord og 
havde fået udleveret vores bag-
gage – vi skulle gennem 3 andre 
skibe før vi var på vores båd – 
så det var godt vi havde unge 
friske mænd til at gøre det gro-
ve arbejde med kufferterne – så 
sejlede vi op ad Nilen (opad er 
reelt mod syd). Dagen efter var 
vi ved Edfu, hvor vi skulle besø-
ge det første tempel, nemlig Ho-
ros Templet. Vi blev bakset ind i 
en hestevogn og i fuld trav gik  

det mod templet – det var lidt af 
en oplevelse, biler og hestevog-
ne i vild forvirring mellem hinan-
den. Horos Templet er et af de 
bedst bevarede templer i det øv-
re Ægypten (som stadig er mod 
syd). Templet har været dækket 
af sand, hvorfor de udhuggede 
guder og faraoner står tydeligt, 
ligesom hieroglyfferne er utrolig 
skarpe og spændende. Templer-
ne er tydelige historiebøger. Hie-
roglyfferne er dagbøger for, 
hvad der er sket af store beg i-
venheder i samtiden (nogle 1000 
år før vores tidsregning). Tem-
plerne, pyramiderne og gravene 
i Luxor er nogle af de historiske 
bygningsværker fra oldtiden, 
som bedst beskriver datidens liv 
og levned. Dog mangler histori-
en om den almindelige borger 
og hvordan bygningsværkerne 
reelt er blevet bygget. Nogle af  

En tur til pyramidernes land 
Af Jette og Henning 
 
Efter sidste års tur til Cuba, havde vi fået smag på en solferie i den 
kolde og mørke januar måned. Turen i år gik til Ægypten – et land 
som  i mange år har været et drømmemål, især fordi landet er nær 
forbundet med oldtidens guder, faraoner, pyramider og templer fra 
en svunden tid. 
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stenene vejer over 2 ton – hvor-
dan har de fået dem op i tredie-
sals højde?  
 

 
Efter Horos Templet gik turen 
mod Aswan. I Aswan så vi Philae 
templet som i 1970 blev flyttet, 
fordi det stod under vand p.g.a. 
dæmningen. Alt blev nummeret 
og genopbygget sten for sten på 
en lille ø i Nilen – en uhyggelig 
opgave. Derefter så vi Aswan 
dæmningen, en papyrusfabrik, 
den ufuldendte obelisk – obeli-
sker  blev lavet i granitbrude i 
Aswan. Det tog ca. 7 måneder 
at udhugge og   transportere en 
1000 tons tung obelisk fra 
Aswan til Luxor i oldtiden – til 
sammenligning tog det to år at  

flytte en obelisk fra Luxor til 
Concordepladsen i Paris i  vores 
levetid. 
 

 
Efter et par dage med kamelrid-
ning og handel  i Aswans baza-
rer stod den på en dags Nilsej-
lads tilbage til Luxor, hvor de 
største og flotteste templer ven-
tede. Karnak templet og Luxor 
Templet er endnu større byg-
ningsværker end dem vi hidtil 
havde set – Templerne har væ-
ret begravet af sand og vores 
egen dronning har i 50érne og 
60érne været med til at udgrave 
bl.a. sfinks alleen som er over 3 
km lang. Faraonernes grave i 
Kongernes dal kan ikke beskri-
ves med ord. Gravene blev  

Horos Templet i Edfu Sfinks Alleen i Luxor 
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påbegyndt når en farao kom til 
magten og blev afsluttet med 
hans død – gravene er derfor 
beskrivelser af faraoens liv.  
 
Efter en kulturel oplevelse + en 
del handel i Luxors Bazarer og 
især hos guldsmeden gik turen 
til Sharm el Sheikh. 
 
Sharm el Sheikh er en kun 20 år 
gammel by på spidsen af  Sinai 
halvøen. Det var noget af et an-
tiklimaks at komme til dette 
sted – vi var begge parate til at 
tage hjem – lige indtil vi så ha-
vet og det mylder af saltvands-
fisk som selv de største akvarier 
ikke kan mønstre.  

 Vi stod reelt på havnen og tog 
billeder af papegøjefisk, som-
merfuglefisk og andre farvestrå-
lende fisk.  
 
En tur til Sct. Katarina Klosteret 
ude i Sinai Ørkenen blev det og-
så til. Sct. Katarina klosteret er 
et græsk ortodoks kloster bebo-
et af ca. 20 munke, som stort 
set er selvforsynende. Klosteret 
har en meget fin samling af iko-
ner, som stammer helt tilbage 
fra 700 tallet. Klosteret ligger 
ved foden af Sinai Bjerget, hvor 
Moses fik overrakt de 10 bud. 
Turen op på selve Sinai Bjerget 
var desværre aflyst i januar må-
ned, da der var isglat på top-
pen. - Der er ca. 700 trappetrin 
uden gelænder.  
 
Ellers gik ugen med snorkling og 
afslapning på stranden – lidt 
handel blev det da også til, men 
til sidst er det ikke til at holde 
ud – alle priser skal pruttes om, 
de hiver og flår i en og forsøger 
at presse til at købe deres 
skrammel selv om de alle siger – 
No hustle just look 
 
Gad vide hvor næste års tur går 
hen!  Udsigt over Sharm el Sheikh + et 

badedyr  
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Skal vi beholde klubbladet ? 
af Jette Lillebæk 
 
På denne måneds klubmøde tog jeg ordet for at 
fortælle at et klubblad ikke kommer af sig selv.  
 
Jeg havde inden tiden overvejet om jeg skulle 
fortsætte med at lave bladet men da jeg faktisk 
godt kan lide at lave det og at jeg har en stærk 
fornemmelse af I kan lide at læse det, har jeg 
valgt at give det en chance.  
 
Jeg ved at I oplever ting, når I er i kamp. Laver nye rekorder , kører 
måske tør for benzin etc.  
Men jeg vil også gerne høre fra dig, hvis du har vundet en stor ge-
vinst i lotto, flyttet til ny bolig, været på en god ferie, fået nyt arbej-
de, har en god opskrift eller ….. Ja der er næsten ingen grænser.  
 
Det viste sig faktisk den pågældende aften at jeg nærmest blev 
”overfaldet” med gode nyheder. Nyheder som jeg ikke ville have få-
et, hvis jeg ikke var kommet med mit lille nødråb.  
 
Du skal ikke tænke på om du har talent for at skrive. Hvis jeg bare 
får historien, skriver jeg meget gerne din oplevelse.  
 
Jeg har nu lavet bladet i 3 år og med næste nummer begynder år-
gang 4.  
 
Jeg føler selv, jeg er rimelig til at høre et eller andet, men absolut 
langt fra alt.  
 
Jeg er ikke Ekstrablads journalist og skriver ikke hvad som helst så 
tøv ikke med at fortælle mig noget.  
 
Derfor - hjælp mig så vi også i fremtiden kan få et klubblad.  
 
Forhånd tak !    
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 
 

Det er tirsdag 
formiddag, hvor 
jeg har sat Poul 
Nielsen stævne i 
bowlinghallen.  
 
  

 
 
 

Hvor bor du ? 
Tæt på bowlingcentret. Jeg har vel 
20 meter herover. Der har jeg boet 
i lejlighed de sidste 15 år.  
Har du kone og børn ? 
Jeg blev gift for ca. 3 år siden med 
en thailandsk pige. Hun har en søn 
på 11 år som jeg er papfar til. Han 
bor dog i Thailand hos en moster.  
Hvordan har du mødt hende ? 
Det var den aften, hvor Brian Niel-
sen skulle bokse mod Tyson, tilba-
ge i 2001. Jeg var inviteret til at se 
kampen hos en kammerat der kom 
sammen med en thailandsk pige. 
De havde netop i denne periode 
besøg  af hendes kusine som var i 
Danmark på et 3 måneders visum.  
Vi fik ikke set meget boksning, da 
det var kodet, men jeg faldt i god 
snak med kusinen. Vi blev gift ca.3 

måneder efter, d. 26. januar 2002. 
Er hun faldet godt til i Dan-
mark ? 
Ja, hun taler godt dansk og arbej-
der meget på bl.a. Petersmin-
deskolen og hos Toprengøring.  
Jeg har hørt I vil flytte til Thai-
land ? 
Ja, men det ligger ude i fremtiden. 
Hun vil først flytte, når hun bliver 
60 år. Hun er 39 år nu, så det va-
rer jo lidt endnu. 
Har du været i Thailand ? 
Nej ikke endnu, men d. 6 april ta-
ger vi af sted og kommer først til-
bage  
d. 5. maj.  
Kan I bo hos familien ? 
Vi er ved at bygge hus dernede. 
Byggeriet blev påbegyndt lige før 
jul og vi forventer det er færdigt, 
når vi kommer derned. Det bliver 
et hus i to plan på 96 kvm. Det er 
så meningen, at mine svigerforæl-
dre skal benytte huset indtil vi fly t-
ter derned en gang og vi kan så bo 
der under opholdet.  
Hvor ligger det i Thailand ? Er 
det i nærheden af flodbølge 
katastrofeområdet ? 
Nej stik modsat så langt man kan 
komme. Ca. 1600 km. derfra. Der 
er ca. 100 km. til grænsen  mod  
Laos.  Hovedbyen i området hed-
der  Udon Tarni.  

Poul Nielsen,  47 år 
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Hvordan ligger temperaturen 
dernede ? 
Fra 20 grader om vinteren til 40 
grader om sommeren.  
Held og lykke med det hele, 
men nu til noget helt noget 
helt andet. Hvor arbejder du ? 
På Gumlink, hvor jeg kører truck.  
Hvor længe har du spillet i 
Enghaven ? 
9 år, tror jeg nok. 
Hvad ligger dit snit på ? 
158. Tilbage til  efteråret 2003 
havde jeg mit endnu højeste snit 
på 176.  
Hvad er din højeste serie ? 
265 i firmabowling og 255 i klub-
kamp en gang i Esbjerg.  
Hvad med snit på 4 serier ? 
Det højeste er lavet på hjemme-
bane hvor jeg havde et snit på 
208. 
Hvad er din livret ? 
Thailandsk mad. Vi spiser kun 
dansk mad 1-2 gange pr. uge.  
Ved julestævnet i 2003 var du 
heldig at vinde et rejsegave-
kort, kom I til Prag ? 
Nej , jeg solgte det til min mor. 
Hvad har du af søskende ? 
Vi er 4 søskende, hvor jeg er tvil-
ling med den ene ? 
Jeg kender jo også din bror 
og I ligner hinanden rigtig 
meget. Har det givet nogle  

sjove oplevelser ? 
Ja, min bror Per, har 3 børn og 
de har altid følt de har 2 
fædrer.  
I skolen fik jeg en gang en lus-
sing af læreren selvom det var 
Per der skulle have haft den.  
Tak for snakken, det har 
været spændende at høre 
om.  
  
Kurt Agerbech  
videre i Gold-Cup 
 
Ved den regionale finale, som 
blev afviklet i vores egen hal 
lykkedes det Kurt at få en an-
denplads som giver ret til zo-
nefinalen i Herning lørdag d. 
12. marts. På de 6 serier lave-
de han 1158 kegler. Et snit på 
193.  
Vores kvindelige deltager, Be-
rit Andersen, kunne desvær-
re ikke tage én af de to plad-
ser, der gav adgang til videre 
deltagelse. Hendes modstande-
re var mere end gode.  
 
Også i hopla 
Henning Nielsen, Mix D, var god 
søndag d. 23 januar. Det blev til 
ny personlig rekord på fire serier 
med 770 kegler. Et snit på 192,5  



Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 
 
Torben Mathiasen, alias 
Tusse,   har netop været en uge 
på skiferie i Østrig. Efter 5 dage 
måtte han dog med den såkaldte 
banan ( båre på slæde ), køres 
ned i dalen og til check på syge-
huset. Baggrunden var, at han og 
hans kammerater havde fået tem-
melig meget fart på og passerer 
en bakke, hvor de flyver inden 
landingen. Torben kom lidt for 
højt op og fik bagvægt. Han var 
bange for at et ben var brækket, 
men heldigvis var der kun tale om 
en forstrækning i musklen på bag-
benet.  
 
 
 
 
 
 
Karsten Lillebæk har også 
lige været på skiferie, dog i Frank-
rig. De første to dage bød på sne-
storm og hele ugen lå dagstempe-
raturen på minus 15 grader. Det 
gav en lille uge på langs, da han 
kom hjem.  
 

Henning Salling og Jette 
Langkjær skal giftes. Der er 
dog ikke sat dato på endnu, da de 
vil vente til det bliver noget var-
mere i vejret.  
 
Eric Berg har vi måske set for 
sidste gang. Han fløj for 14 dage 
siden til Letland, hvor han vil bo-
sætte sig med sin lettiske kone.  
Han skal  nu i gang med at lære 
russisk.  
 
Thomas Rönnpage   er flyt-
tet. Han har købt hus midt i 
Horsens by og fået 113 kvm. at 
boltre sig på. Han får dobbelt så 
meget plads som i sin tidligere lej-
lighed.  
 
Martin Bruhn og Christian 
Dalgaard har meldt sig ind i 
Horsens Bowlingklub som passive.  
De giver dem ret til at deltage i 
træningen med træner på. De 
fortsætter dog stadig som aktive i 
Bk Enghaven.  
 
Inger Mikkelsen og familien 
har de sidste 3/4 år kørt Peu-
geot. Det har været en rigtig 
mandagsbil, hvorfor den nu ud-
skiftes med en Opel Astra.  
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Smagen ikke så god 
 

Jette og Karsten Lillebæk 
havde en dag en god anledning til at 
spise frokost på en restaurant i Vej-
le.  
Efter en lækker lun ret, blev de eni-
ge om at skulle have pandekager 
med is til dessert.  
Desserten var vældig flot og fik 
straks tænderne til at løbe i vand.  
Det blev dog kun til en enkelt 
smagsprøve. 
Kokken havde ved en fejl fået drys-
set salt over pandekagerne i stedet 
for sukker. Puh ha … 
Vi fik selvfølgelig straks en ny og 
endnu flottere dessert og en stor 
undskyldning.  
 

God dag for Brian 
827 kegler blev det til for Brian 
Jørgensen da han lavede 170, 212, 
214 og 231 i en kamp på 
hjemmebane midt i januar, på holdet 
der spillede sig til øl. 

Anna Margrethe Jør-
gensen, blev få dage inde i 
det nye år, oldemor til en 
dreng.  
 
Kirsten Jensen blev vinder 
af en flaske snaps som var 
præmien i sidste klubblads jule-
kryds.  
 
Peter Frost Larsen var 
den heldige ved årets jule-
lotto-bowling i december. Med 
6 rigtige tog Peter selv hele 
puljen.  
 

Ølrør til Serie 1 
Søndag d. 15. Januar kunne 
serie 1 trække sig tilbage fra 
kampen mod ABC, Kolding  
med en sejr på 8 - 2. De lavede 
4407 kegler, hvilket var holdre-
kord og udløste et ølrør. Holdet 
denne dag bestod af Kasper 
Laursen, Roald Kristensen, 
Kjeld Nielsen, Brian Jørgensen, 
Ove Jørgensen,  Erik Hansen 
samt  John Krogh 

Strømsvigt 
 

Vores 3. divisions damer havde midt i januar i Odense Bowling Hal 
en kamp mod BCM.  I fjerde serie lige inden spillerne skulle i gang 
med 10´ende rude forsvandt alt strøm fra hallen. Efter en pause på 
20 minutter kunne kampen spilles færdig. Desværre tabte holdet 
med  30 kegler sammenlagt og måtte nøjes med 4 point.   



Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag i løbet af de næste 3 
måneder. Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 

60 år 
Harry Flint kan onsdag  
d. 16. marts fejre sin 60 års fød-
selsdag.  
 

50 år 
Karin Friis blev fredag,  
d. 11. februar, 50 år. 
 

50 år 
Frede Jensen runder  
50 år tirsdag d. 19. april. 

 

 
 

 
 
 
 

 
Tillykke Tillykke Tillykke  
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Bowlingsko 
*sælges* 

 

Helt nye Brunswick bowlingsko 
Med pose og ekstra såler. 

 

Aldrig brugt (købt for små) 
 

Str. 7.5 (str. 40) 
 

Pris: 800 kr.  
 

Henvendelse: 
Kirsten Jessen 

61 35 00 23 / kirsten@heki.dk 
 

Tillæg til opskrift i sidste 
blad 
 

I sidste blad var de sidste linier des-
værre ikke kommet med på  
 

Kagen alle elsker  
( banankage ) 
 

Når kagerne er bagt smeltes 300 g 
mørk chokolade og hældes  over de 
afkølede kager. 
 

Velbekomme ! 
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Af Jonna Nielsen 

En af mine bedste opskrifter 

 
Opskriften stammer fra min 
mor, og er blevet bagt mange 
gange hjemme hos os. 
 

 

MARZARINKAGE 
 

250 g sukker 
200 g margarine 
150 g mel 
2 æg 
½ tsk. bagepulver 
1 spsk. mandelessens 
6 spsk. kogende vand. 
evt. grøn frugtfarve 
 
Pisk sukker og margarine, tilsæt æg, mandelessens og kogende 
vand. Bland mel og bagepulver og vend det forsigtigt i. 
 
Hæld dejen i et firkantet ovnfast fad, ca. 20 x 30 cm. 
 
Sættes  i kold ovn  - bages ved 175 grader i 45 min. 
Brug en strikkepind til at se om kagen er gennembagt. 
 
Inden kagen bliver kold laves en chokoladeglasur og  kagen 
pyntes med kokosmel.  
 
 


