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BK ENGHAVEN 

Det er altid en god ide 
at kikke på net-udgaven 
og se billederne i farver. 

Verden er under 
forandring 
af Henning Salling 
 

Overskriften er et signal om at vi 
i bowlingsporten og  naturligvis 
også  i BK Enghaven er nødt til  
løbende at diskutere fremtiden. 
 
Vi står i region 4 overfor, at der er færre 
hold tilmeldt til turneringen. En af konse-
kvenserne er, at laveste række med 6-
mandshold hos damerne er 3. division.  
 

I 2005/2006 er der tillige en 4 mandsholds-
række. Denne række har region 4 vedtaget 
at nedlægge med udgangen af næste sæ-
son, og det bliver således kun muligt at ha-
ve 6 mandshold og  3 mandshold.  
Vi  har på den baggrund været nødsaget til 
at tilmelde 2 stk. 3-mandshold, for vi var 
sikre på at alle får mulighed for at spille 
kampe. 
Hos herrerne er der også en klar tilbage-
gang – serie 1 er laveste række med 6-
mandshold.  
 

Fortsætter næste side  

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 eller 20 936 122 

 

E-mail:    jette@vfi.dk 
Oplag: 100 stk 

 

Næste nummer: November 2005      
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Sekretær  
Kirsten Jensen 
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Thomas Alrø 
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Leif Laursen 
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Fortsat fra forsiden … 
 

Vi har hold i samtlige rækker på nær 2. divisi-
on – og det er nu fordi vi ikke må have et hold 
i den række. 
 
Det er svært at sige, hvad årsagen er – vi spo-
rer selv i klubben en smule metaltræthed – 
der er spillere, som har valgt, om ikke andet 
så for en periode, at fravælge holdturnerin-
gen. Konsekvensen kan blive på sigt, at vi må 
tilmelde færre hold, og så er vi jo også med til 
at signalere tilbagegang. 
 
Tilbagegangen i antallet at licensspillere er også noget, der drøftes i Uni-
on og regionerne. Min personlige mening er, at der skal nytænkes, hvad 
angår  spilleform og tidspunkter for, hvornår vi spiller kampe – hvorfor 
kan vi ikke spille lokalkampe på hverdage? – skal vi alle spille som 1. d i-
vision/jysk turnering ? - der skal også omtænkes organisatorisk – hvorfor 
har regionerne ikke en eliteleder og en breddeleder som de har i forbun-
det? 
 
Hvad betyder kommunalreformen for bowlingsporten? – skal vi have en 
ny opdeling efter de nye regionale strukturer? – kan vi undvære et orga-
nisatorisk led, underforstået Unionerne og dermed kun have 5 regioner 
direkte under forbundet – er der klubber som må gå ned i kommunale 
tilskud p.g.a. reformen o.s.v. – spørgsmål er der mange af – svarene er 
ikke ganske klare, og derfor må man starte en debat om fremtidens 
bowlingsport – ellers risikerer vi en fortsat tilbagegang i antallet af med-
lemmer – det kan også betyde at de mange haller, som er skudt op i 
næsten alle byer over en vis størrelse, vil få sværere ved at overleve. 
Tendens spores klart –  der er bowlinghaller, som har baner stående 
med nedbrud i flere uger, uden de bliver lavet – det kan ikke være sund 
forretning. Jeg er reelt bekymret for fremtidens organiserede bowling. 
 

 

Formand Henning Salling 
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Jeg hørte forleden en klog mand fra DIF fortælle at der hver fredag 
er ca. 200.000 personer der bowler – hvor bliver de af i klubberne? – 
Dette og mange andre spørgsmål drøftes tillige på et seminar i DBwF 
i september. 
 
Som følge af kommunalreformen har jeg på det første klubmøde i 
denne sæson meddelt, at min tid i bestyrelsen i BK Enghaven er for-
bi til næste generalforsamling – det bliver den også spillemæssigt for 
både Jette og jeg, idet vi er indstillet til fremover at skulle arbejde i 
Region Midtjylland, med arbejdsplads i Viborg. Det er for os at se 
urealistisk at blive boende i Vejle og pendle til Viborg -  vi flytter til 
Viborg-egnen.   
 
Jeg vil opfordre alle klubbens medlemmer til, at tænke fremad – jeg 
vil meget gerne give en kommende formand en fornuftig indføring i 
de ting, som en ambitiøs bowlingklub, skal holde styr på. Jeg opfor-
drer derfor alle, der vil yde lidt frivilligt arbejde til at melde sig til en i 
bestyrelsen, så vi også fremover kan stå klar med en funktionsdygtig 
bestyrelse efter maj 2006. 
 

Mange Tak  
En stor tak til alle pigerne der var med til at gøre min 60 års fødsels-
dag meget festlig for mig – vores naboer kunne berette den efterfø l-
gende dag, at festen må ha´ været god! TAK TIL ALLE!  
Kærlig hilsen Tove Blirup 

? ? 
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Tillykke til alle jer der har 
fødselsdag i løbet af de næ-
ste 3 måneder. Særlig tillyk-
ke til jer der har en rund 
fødselsdag.  
 

70 år 
Eva Holm bliver 70 år 
tirsdag d. 2. November.   

 
60 år 
Curt Kristensen 
kan mandag d. 3. oktober 
fejre sin 60 års fødselsdag.  
 

60 år  

Erling Sørensen 
bliver mandag d. 7. Novem-
ber, 60 år. 
 

50 år 
Lars Andersen run-
der  fredag d. 23. septem-
ber, 50 år. 
 
 

18. September, Kasper Laursen, 27 år 
19. September, Brian Jørgensen, 24 år 
22. September, Pia Hallundbæk, 23 år 
24. September, Hans Søgaard, 68 år 
 
 
1. Oktober, Kasper Krogholm, 14 år 
2. Oktober, Claus Rasmussen, 42 år 
3. Oktober, Torben Sloth, 57 år 
7. Oktober, Morten Pilgaard, 38 år 
8. Oktober, Jette Salling, 49 år 
16. Oktober, Martin J. Pedersen, 28 år 
16. Oktober, Rene Andersen, 45 år 
18. Oktober, Johnny Thomsen, 49 år 
19. Oktober, Michael Sørensen, 39 år 
21. Oktober, Ghita Lorensen, 44 år      
30. Oktober, Henny Olsen, 68 år 
 
 
 
1. November, Hanne Sørensen, 33 år 
1. November, Inge Jørgensen, 37 år 
1. November, Walther Nielsen, 71 år    
2. November, Henrik F. Villadsen, 33 år 
4. November, Anna M. Jørgensen, 59 år 
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Der kom et brev 
Kære Jette 
 

Jeg har været lidt i tvivl, om jeg skulle skrive det første her til dig til  
klubbladet. Men jeg ved, du vil gerne have "nyheder" fra os spillere, 
så jeg tænkte hvorfor dog ikke? Desuden hvis det kan trække på 
smilebåndene på bare 3 af mine medspillere, så er det fint nok.  
 
Det er aldrig sket for mig før, men jeg har altid gruet for det i bagho-
vedet og tænkt over, hvad jeg skulle gøre, såfremt uheldet var ude. 
Jeg skulle ned for at vaske, da jeg opdagede, jeg havde glemt at få 
mine nøgler med mig.  
Jeg havde låst mig selv ude!!! Ikke alene stod jeg med en kurv i far-
men her med snavset tøj, jeg kunne heller ikke komme hverken frem 
eller tilbage. Jeg synes, det var lidt pinligt forbipasserende skulle se 
mig sådan. Også min mobil lå i lejligheden. Jeg stillede så kurven fra 
mig og håbede på det bedste, og heldigvis fik jeg fat på en gartner, 
der gav mig adgang til varmemesterens kontor og ringede til låse-
smeden. Jeg fik endnu et chok: det kostede mig 400,-, og det skulle 
betales kontant ved deres ankomst!!!! Jeg ventede i lidt over 1½ 
time.  
Inden de kom ventede jeg inde i opgangen. Jeg gik bare gik rundt, 
frem og tilbage, og da jeg så dem, ville jeg skynde mig ned til dem, 
inden de kørte igen. Jeg kom dog kun 2 trin ned, da jeg fandt ud af, 
min arm var mellem 2 gitre i gelænderet. Avs, min krop fortsatte, 
men min venstre underarm gjorde ikke, så den forvred jeg. Mænde-
ne fik dog åbnet døren, deres penge, så alt endte godt nok trods alt. 
 
Den anden historie er bare simpel fakta. Jeg har fået bekræftet, jeg 
er blevet optaget på Handelshøjskolen i Århus og starter således med 
at læse til tolk/translatør i engelsk (økonomisk, juridisk, teknisk og 
tolkning) på den såkaldte cand.ling.merc.-uddannelse fra den 5. sep-
tember. Det vil tage mig 2-2½ år afhængig af, om jeg vil et seme-
ster til udlandet igen ligesom sidst, hvilket jeg regner med at vælge. 
 

Kasper Laursen  
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

 
Det er mandag af-
ten . Kl. er 18.00 
og jeg har lavet en 
aftale med Freddy 
Rasmussen.  
 
 

I bor på Gludsmindevej her i 
Vejle, hvor er det ? 
Det  er på Søndermarken.  
Hvor længe har I boet der ? 
De sidste 33-35 år. Vi har selv byg-
get huset. 
De fleste kender dig som 
”Bingo-Freddy”. Hvordan be-
gyndte det? 
Allerede ca. tre måneder efter klub-
bens start blev jeg valgt som for-
mand. Vi, bestyrelsen, snakkede 
selvfølgelig om hvordan vi kunne få 
noget tilskud. Sponsorstøtte viste 
sig være helt umulig og Vejle Kom-
munen var heller ikke villige. 
Jeg var på det tidspunkt bingo-
studievært på VLR. TV-Trekanten 
var kommet til og på et tidspunkt 
blev jeg kontaktet efter anbefaling 
fra ”Banko-Carl” om at blive vært på 
denne nye kanal. Alt det bingo gav 
mig en vis erfaring så vi blev enige 
om at lave et bankocenter.  
Foreningen ”Bowlingklubben Eng- 

 

havens venner” var stiftet.  
I begyndelsen var vi omme i 
”Bygningen”.  
Efter nogle år skulle vi finde andre 
lokaler. Det blev så der hvor vi er 
nu, i Vestergade. 
I begyndelsen var det kun om 
søndagen. Så kom lørdag med og 
fredag aften…… ja i dag har vi 
åben både dag og aften alle 
ugens dage.  
Har du aldrig bowlet ?    
Jo jeg var skam aktiv, deltog også 
i turneringer, men som bingo-
centret voksede havde jeg ikke 
tid. Jeg havde også fået et dårligt 
knæ. Jeg havde ca. 170 i snit. 
På et tidspunkt var du i fæng-
sel, hvor længe sad du inde og 
hvor var det henne?  
Et halvt år. Det føltes som meget  
lang tid. Jeg sad i Nr. Snede. 
Var der tremmer for vinduer-
ne ? 
Nej, men man kunne ikke lukke 
vinduerne ret meget op. 
Kunne du få tiden til at gå ?  
Ja, jeg var så heldig at have stort 
kørekort, så de kunne bruge mig 
som chauffør til at transportere 
møbler rundt til andre fængsler 
eller offentlige instanser. Det var 
en sand fornøjelse hver morgen at 
køre ud gennem porten og så gik 
tiden jo godt.  
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Hvordan med mad ? 
Vi fik kostpenge og måtte så 
selv lave mad. Jeg var heldig 
at være med i en madklub. Vi 
var seks mand og havde en 
regel, at der altid skulle laves 
sovs med en 1/2 liter fløde i ? 
Flødesovs hver dag må da 
have givet dig et par eks-
tra kilo? 
Ja, jeg tog også 20 kg på det 
halve år. 
Hvordan med at købe ind ? 
Vi lavede en indkøbsliste og så 
købte personalet ind til os.  
Måtte du få besøg ? 
Ja, men kun i weekenden. Det 
var ugens højdepunkt. Så kom 
Hertha med rundstykker til os.  
Alle indsatte samles og havde 
det rigtig hyggeligt.  
Personalet var dog ikke vilde 
med det. De så helst lidt 
uvenskab blandt fangerne. 
Det at vi alle var samlet gjor-
de dem utrygge.  
Hertha havde selvfølgelig 
mange rundstykker med. Man 
måtte kun have med til eget 
forbrug. Hun sagde hun for-
ventede både børn og børne-
børn etc. ville komme. 
En dag gentog seancen sig.  
Hun som sædvanlig med mor-  

genbrød, der officielt var til 
familien. Desværre havde 
personalet fundet tilmeldings-
listen på rundstykker nede i 
opholdsstuen og stak den op 
i hovedet på hende.  
Hertha blev dog ikke stum at 
denne grund. Hun ville gerne 
vide hvor det stod skrevet, at 
hun ikke måtte tage rund-
stykker med til alle. Det kun-
ne vagten dog ikke lige sige, 
men ville finde ud af det. 
Efter ca. 14 dage kontakte 
jeg vagten for svar, men han 
havde ikke lige kunne finde 
det. ”Skidt” sagde han ”du 
skal alligevel ud herfra om et 
par måneder, Freddy” 
Hvis Hertha havde en ka-
ge med blev den så tjek-
ket for om der lå en fil in-
de i den ? 
Nej, men hun skulle altid pas-
sere en vagt.  
Fik du nogle venner som 
du stadig har kontakt 
med ? 
Ja, blandt andet en selskabs-
tømmer fra Middelfart. Vi har 
besøgt hinanden.  
Hvad er din livret ? 
Stegt Flæsk og persillesovs. 
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Hvordan er ferien gået i år ? 
Vi har sommerhus oppe ved Hvide Sande. Der fik vi lige et par 
dage hvor det ikke var lejet ud.  
Ellers er ferien blevet tilbragt i bingocentret.  
Har I tidligere haft en rigtig god ferie at mindes ? 
Ja, vi har dels været i Portugal men Tyrkiet var også godt. Da bo-
ede vi på et lille familiehotel med kun 12 værelser. Tæt på stran-
den. Det var virkelig hyggeligt.  
Freddy, du skal ha´ mange tak, jeg mangler kun at tage 
et par billeder af dig.  

DM– Stævner i efteråret 2005 
 

DM oldboys/girls 1-2 Oktober 
Bryggens Bowling Center, Kbh.  

 
DM Mix-double 15-16 Oktober 
Odense Bowling Hal 

 
DM-double 29-30 Oktober 

Damer + finale i 
Bryggens Bowling Center, Kbh.  

Herrer - World Cup Hallen, Rødovre 
 

I kan tilmelde jer på Dbwf-bowling.dk 
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Ved du, hvad er objekt 
er ? 
- Det er en genstand. 
- Hvad er så et subjekt? 
en der har fået for  
mange genstande... 

Lidt til smilehullet  

- Jeg, for min part, anbe-
faler altid folk at sove 
med åbne vinduer. 
- Er De da læge ? 
- Næh da, indbrudstyv 

Lægen: - De ser sløj 
ud i dag, Olsen. - 
Har de nu fulgt mit 
råd om kun tre-fire 
cigaretter om da-
gen ? 
Olsen: - Jo, doktor, 
men jeg tror, det er 
det, jeg bli´r dårlig 
af. Jeg har jo aldrig 
røget før.   

Han kom meget opbragt til mig 
og sagde : 
- Min kone bedrager mig. Jeg vil 
skilles. 
- Er du helt sikker  på, at din ko-
ne er dig utro ? 
- Ja, sagde han. Hun kom hjem 
ved sekstiden i morges og sagde, 
at hun havde overnattet hos Ca-
milla. 
- Jamen hva´så,  hvis det er rig-
tigt. ? 
- Umuligt. Jeg gik først fra Camil-
la ved femtiden ! 

Betjenten til fartbilisten 
…. 
- så du ikke skiltet med 
max. 50 km i timen ? 
- Jo det så jeg såmænd 
godt, men jeg så ikke dig.  


