
10 

Vejle Firma idræt 

50  års Jubilæum 
Åbent stævne  

Handicapstævne  

Søndag d. 26. November 2006 
Vejle bowling Center 

1. start 2. start 3.start 4.start 5.start 6. start 7. start 

11:00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

Startgebyr 
Kr. 50,00 
Pr. start 

 

2 serier pr. start 

1. Præmie 1500,00 

Godt tilbud 
Nyd dagens middag 

Skinke m. flødestuvet kartofler  
og gemüse 

 

Kun Kr. 48,00 

Fine præmier - også til de lavere placerede spillere. 
De første 4 præmier i den ordinære  
præmieliste skal tildeles fire forskellige personer 

Tilmelding til  
 

Jette Lillebæk 
Tlf. 75 712680 eller 

20936122 
email : jette@ vfi.dk 

Ekstra præmier 
ved præmie-
overrækkelse 

50

50

50

50

 
Hørt i blomsterforretningen. 
Jeg vil gerne ha´ nogle røde roser  
til min kones fødselsdag. 
- Ja, så gerne. Hvor mange ? 
- 29, som sædvanlig  
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Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 
 

Diana Larsen, 20 år, ny 
Klubspiller,  
skulle spille før-
ste kamp i Gram 
og det blev lidt 
af en oplevelse 
for hende. Dia-
na havde et par 
dage før mistet 
sin pung. Pun-
gen indeholdt 
bl.a. det nye licenskort. Kan man 
ikke oplyse sit nummer vanker der 
bøde. Efter et par omveje lykke-
des det at få fat på formanden, 
som igen efter et par omveje fik 
fat på nummeret.  
Trods den noget turbulente start 
spillede Diana rigtig flot og fik en 
serie på 208. Hendes første serie 
over 200 overhovedet.    

Inge Jørgensen, har efter 
flere år med vikarjob  endeligt fået 
fast job.  Hun arbejder som social– 
og sundhedsassistent på Gulkrog.  
 

Kenneth Kristiansen, 
har for nylig fået sit andet barn.  
En dejlig datter på 2950 g. og 50 
cm lang.  
Hans kone, Karen, var planlagt til 
kejsersnit d. 18/10 men det ville 
datteren ikke vente på. Allerede d. 
13. begyndte veerne og samme af-
ten 22.55 så Stine dagens lys. Jo-
nas på 16 måneder blev dermed 
storebror.  
 

Gitta og Leif Laursen  
Har netop været 2 uger på familie-
besøg i Tyskland 
 

Ingvard Olesen har for ny-
lig været en uge på Kreta. Har ikke 
bowlet den sidste måneds tid pga. 
smerter i ryggen.  

Gold Cup 2007  
Ta´ til Holland 
hold øje med  
opslag i hallen 



12 

USA tur/retur forsat ….. 
 

Vi fik vores første lejede bil, 
en Buick, og kørte op mod 
Niagara Falls og tilbage til 
Washington. Der fik vi også 
leget turister foran Bushs 
bolig; dog mere harmløst 
end så mange andre havde 
valgt det. Vi fløj midt om 
natten fra DC over til San 
Francisco, hvor vi straks 
hentede vores 2. lejede bil, 
en mega-stor Ford Explorer 
der bare var benzinslugen-
de, så det batter! Men der 
var tilpas plads til os fire 
med bagage.  
Vi kørte gennem Solvang, 
amerikanernes opfattelse af 
en dansk by, og langt om 
længe kunne man da få no-
get saltlakrids. De kunne 
godt nok lære meget af os, 
når det kommer til søde 
sager. 
Nu var vi nået til noget, jeg 
personligt havde glædet 
mig til: Universal Studios. 
Det var en oplevelse værd 
at være både i Terminator-, 
Jurassic Park- og Star 
Wars-land mm. Det var 
næsten en gammel drenge-
drøm, der gik i opfyldelse. 
Også det var dyrt at  

komme ind til (330 kr.), men det var det hele 
værd. Ligesom Sea World i San Diego og 
Grand Canyon i Arizona var. 
Nogle af jer kan måske huske fra tidligere klub-
bladsindlæg, at jeg har været i staterne før; 
ingen af dem havde, så enkelte gange kunne 
jeg være guide for dem, ligesom jeg jævnligt 
fik en del spørgsmål fyret i hovedet. 
  

Det var faktisk fint nok, og jeg har intet imod 
at lære fra mig, men jeg havde noget imod så-
dan, som forholdene var ved at udvikle sig. For 
da vi kom til Las Vegas begyndte spændinger-
ne mellem især pigen og mig at eskalere, og 
en nat i byen blev jeg simpelthen efterladt i en 
spillehal af hende og de to fyre, der nærmest 
var hende underdanig. Det var ikke første 
gang, det var sket (også tidligere i New York 
da vi havde hyret en guide). 
  

Jeg kunne dog ad omveje godt fint finde hjem, 
men det var skide irriterende, og det blev ikke 
bedre, da vi kom tilbage til San Francisco, hvor 
vi blev i seks dage. Vi havde brug for en pause 
fra hinanden, så vi blev enige om at gå hver 
for sig i nogle dage. Det var jeg indforstået 
med, men det viste sig så at de andre var sam-
men og jeg alene. Vi skulle dog mødes en en-
kelt aften, men det blev også aflyst, da de al-
drig kom! 
 

Den første fyr tog hjem, og vi fortsatte østpå 
mod Great Salt Lake, men tingene blev kun 
forværret desværre. 
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USA tur/retur fortsat 
 
Jeg har ikke så meget imod sarkasme, 
men når det kommer i så store doser, 
vender jeg det døve øre til.  
Pigen var også en rigtig Hyacint-type 
omme på bagsædet, når man kørte. 
Hun gad i det hele taget ikke at være 
nogen steder i ret lang tid ad gangen. 
Jeg måtte blot konkludere, at der hav-
de jeg sgu nok skudt forbi mht. valg af 
rejsepartner.  
 

Aftenen før hun skulle hjem, fik vi rigtig 
åbnet for sluserne, og det overraskede 
mig faktisk lidt, hvor et dumt møgsvin 
jeg åbenbart kunne være over for folk. 
I hvert fald var det hendes konklusion 
af mig efter en måned sammen. Vi var 
enige om, at vi intet skulle have med 
hinanden at gøre.  
Heldigvis rejse hun, og vi to tilbagevæ-
rende kunne fortsætte turen nordpå 
gennem Dallas, Memphis, St. Louis og 
Chicago. Men hun spøgte, fordi tingene 
blev aldrig som førhen.  

Han havde kunnet lide hende 
(guderne må vide hvorfor) 
og savnede hende frygteligt, 
så dagen efter, hun var rejst, 
ændrede han til min store 
overraskelse sin hjemrejse-
dato til om blot fem dage, og 
vi skulle oprindeligt have væ-
ret sammen til slut. 
 

Okay, nu skulle jeg så til at 
betale for en megahøj ameri-
kansk oliepris til den kæmpe 
bil og for motelværelserne 
alene. Dette bevirkede, at 
jeg så mig nødsaget til at so-
ve på bilens bagsæde i flere 
nætter på raste- og parke-
ringspladser.  
Jeg blev enig med mig selv 
om, at det da alligevel måtte 
være bedre end at høre på 
hende/dem skælde ud kon-
stant. Noget godt kom der 
dog ud af det:  

fortsætter næste side  

Oppe i Rockefeller Center i  
diset vejr. Her med Empire 
State  building i baggrunden 

 Ved Niagara Falls mellem den 
amerikanske og den canadiske 
grænse. Vi var nede i det bag-
efter 
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 USA tur/retur 

Jeg kunne få tid til at besøge mine gamle venner derovre fra min ud-
vekslingstid og som sagt så gjort. Hvor var det herligt, og min tur fik så-
ledes lige et løft her til sidst. 
 

Jeg måtte dog sande, at amerikanerne også kan være snu, når det gæl-
der. En mand, der påstod at være strandet med en bil brudt sammen og 
uden mad og drikke, fik dog vristet nogle dollars ud af mig, som han nok 
ikke burde have gjort. Jeg var ellers meget påpasselig, men hans historie 
var ellers lidt for sandfærdig til at være opdigtet. Jeg skulle have set 
ham igen, men han mødte aldrig op… Et andet tilfælde på amerikaner-
nes skødesløshed kom til udtryk, da jeg alene tilbage i bilen røg ud i en 
bilulykke, i og med en mexicaner uden forsikring påkørte mig bagfra, 
mens jeg holdt stille i en motorvejskø. 

 Jeg slap faktisk fint fra det og 
bilen ligeså, mens han selv fik 
nogle knubs, og hans bil blev sør-
me totalskadet! Den skulle slæ-
bes væk af en kranvogn, men 
problemet var nu ham, der for-
søgte med næsten alle midler at 
få mig fjernet på alle mulige må-
der, således at der ikke kunne 
rapporteres om uheldet. Han vid-
ste jo godt, den var gal. Heldigvis 
kom ordensmagten forbi i tide, 
inden han slap væk. Vi røg ind på 
bagsædet, og en rapport blev 
udfærdiget. Jeg fik min kopi, som 
jeg skulle give til biludlejningsfir-
maet, og jeg har heldigvis intet 
hørt fra dem siden. I begge til-
fælde tror jeg sgu, det havde ud-
viklet sig, hvis ikke situationen 
var blevet vurderet/ordnet af en 
3. part. 

Jeg tullede meget rundt alene, men 
nød så meget af det, som jeg kun-
ne, inden jeg skulle rejse. Jeg er 
dog taknemmelig for, jeg kunne 
besøge mine gamle venner, men 
forbander alle de folk, der ville en 
så meget ondt for bare deres egne 
vindingers skyld!  
 

Turen kostede mig noget mere, 
end jeg havde regnet med hjem-
mefra, men jeg tror ikke, jeg ville 
have undværet den alligevel. Når 
folk spørger, om det var en fed tur, 
svarer jeg ja uden at gå i for man-
ge detaljer, men næste gang har 
man lært, at der godt nok lige er 
nogle retningslinjer, man skal have 
aftalt på forhånd med især ukendte 
rejsepartnere, inden man er sam-
men. 
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USA tur/retur 
 
Jeg snakker overhovedet ikke mere med nogen af de tre andre, men 
det er nok også for det bedste. Hvis ikke de vil have noget med mig 
at gøre, kan de da også være fri. Et eller andet sted ønsker man 
stadigvæk bare, tingene ville have været anderledes, men som sagt 
er det altid let at være bagklog! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra Ungdommen  
af Brian Jørgensen 
 

Resultater fra regionsmesterskab ungdom 
Puslinge drenge 4 serier 
Placering Total  
12. Mark Rasmussen 427 
16. Marc Nielsen 390 
 
Junior drenge 6 serier 
25. Johnny Thien Vu 697 
 
Ynglinge drenge 6 serier 
11. Mikkel Mortensen 1000 
21. Casper Vilhelmsen 793 
23. Huy Hoang Pham 709 

Foran hovedtrappen til FN´s 
hovedkvarter i New York 

Foran Ground Zero i regn og 
diset vejr 



Vind Lækker Chokolade 

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

Julekonkurrence  - vind Chokolade 
 
Kodeordet : ___________________________________________________ 
 
Navn og tlf. nr. ________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
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Hvad hedder julesangen ? 

17 

Hvad fik dig til at stille op 
som formand ? 
På vej ind til generalforsamlin-
gen havde jeg ikke den fjerne-
ste tanke om at blive formand, 
men som mødet skred frem 
tænkte jeg at én skulle jo væ-
re formand og andre meldte 
sig ikke. Jeg har erfaring fra en 
fodboldklub så det skulle nok 
gå, tænkte jeg.  
Det er altså ikke en gam-
mel drøm der er gået i op-
fyldelse? 
Nej, overhovedet ikke. 
Hvordan synes du så det er 
gået ? 
Det har været en stor mund-
fuld. Meget nyt at sætte sig 
ind i og så har vi fået mange 
nye medlemmer efter ferien. 
Har du nogle ideer og mål 
for fremtiden ? 
Jeg håber at få klubben til at 
fungerer som en helhed. Lade 
alle forstå at man godt kan 
spille på flere forskellige hold. 
Desuden synes jeg vi også 
fremover skal tilbyde en tr æ-
ner.  
Jeg kunne også godt tænke  

 
 
 
 
 
 
 

 
mig en anden måde at fordele 
banerne på ved træning.  
Er der noget der har over-
rasket dig ? 
Jeg er meget overrasket over 
der er så meget administrativt, 
men det har trods alt været 
spændende og jeg har ikke 
fortrudt det. Jeg bliver bakket 
godt op af min bestyrelse.  
Hvor længe sidder du i for-
mandsstolen ? 
Foreløbigt kun 2 år. Jeg vil ikke 
betragte det som et fuldtids-
job. Jeg har også andre inte-
resser. I øjeblikket er vi i gang 
med at gøre vores hus i stand.  
 
 
 

En ny formand ….… 
af Jette Lillebæk 

Henning Nielsen, ny formand 
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Vandt 3 kg Chokolade 
af Kasper Laursen 
 
For nylig var der en to-dages studentermesse på ASB med virksom-
hedsbesøg, og hver virksomhed havde sin stand med nogle konkur-
rencer, brochurer, merchandise og andet godt. Sydbanks konkurrence 
gik ud på at slå et større, tykt søm (kan ikke huske hvad disse kaldes) 
ned i en opsat træstamme på max. tre slag. Lykkedes det for nogle, 
fik man tre kilo chokolade i en kæmpe plasticdåse med sig. 
 
Jeg forsøgte på andendagen efter at have brugt fem slag dagen i for-
vejen, og så lykkedes det. Tilfældige forbipassende og fremmede 
medstuderende omkring mig var målløse, da det ikke var lykkes for 
nogen af de andre tough guys overhovedet, og jeg selv var noget 
overrasket, men jublende.  
Jeg udbrød højt: "Og det er gjort af en skide tolkestuderende!" Deref-
ter spankulerede jeg væk derfra med al den chokolade og en halv me-
ter højere. 
 
 

Fik stjålet sin bil 
af Jonna Nielsen  
 
Henning skal jo til Jelling at arbejde fra 1. jan. 07 i forbindelse med 
den nye reform. Og han skal jo have en lille bil at køre i, og han hen-
vender sig til vores mekaniker, der har en Polo.   
Det bliver aftalt vi skal overtage den fra fredag. Grundet en travl 
weekend og træning mandag aften får vi den ikke  hentet, men den 
står jo også hos mekanikeren. 
Kl. 4,20 natten til tirsdag ringer vores telefon. 
Vi bliver spurgt om vi har en Polo og jah… det 
har vi jo sådan set.  
Det er politiet der kan fortælle at den er ble-
vet stjålet, og fundet totalskadet i ÅRHUS. ØV 
ØV.  
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Tilmeld dig senest 
 d. 27. November i hallen  

Se opslag 
i hallen 

 

Julefrokost 

Lørdag d. 9. December Kl. 19.00 

Julebuffet  
og musik 

Velkommen til :  
 
Hanne Andersen               
Lars Mallou Nielsen           
Mette Kristensen               
Palle Kristensen                
Christian Dalgård              
Jette Frost Larsen             
Sandra Nancy Andersen   
           
Diana Larsen                    
Stefan Glaussau Jensen    
Marc Selmer                       
David Krause                      
Daniel Bak              
 

og følgende er oprykket fra 
UNGDOM     
 

Torben Prüsse 
Patrick Sørensen.    
 
Vinder af månedskeglen 
September 
En middag -  bøf og bowling 
for 4 personer 
 
Finn Andersen og  
Diana Larsen 
                           

Nye seniormedlemmer i år. 


