
JA og NEJ! 
af Jonna Nielsen 
 

Vi mennesker kan pludselig komme i en situation, 
der kan få afgørende betydning for os alle og 
præge vores tanker og handlinger. Ja og nej er 
begge små ord, vi ofte bruger. At så små ord kan 
have så stor betydning, tænker man jo ikke over. 
Det er ligesom ordet tak. Tak er også et lille ord, 
men dog det største på vor jord.  
 

Ordet nej har et negativt klingende udtryk og ja et positivt. Et nej giver 
mindre arbejde og færre problemer. Det vil sige, at man ofte br uger at 
sige nej, så begår man ingen fejl, og så kan man eventuelt blive for-
fremmet, for man har jo ikke gjort noget der gik galt. Mennesker, der 
ofte bruger ordet ja kan få problemer, stress, mavesår og andre ting, 
og blive syge. Nu har de lovet noget og skal så gøre det for andre. Et 
nej havde måske været et positivt svar, for så havde de måske ikke få-
et problemer. Jo ældre man bliver, jo mere og mere får ordet nej en 
positiv betydning (det er jo lige før det er den omvendte verden!). 
 

De gange man bruger et nej, kan jo altid rettes til et ja. Det er straks 
værre at sige ja, og så rette det til et nej. Det går næsten altid galt.  
 

Så kære bowlingvenner,  brug aldrig ordet nej ukritisk, og sig ja med 
omtanke. I vores forening bruger vi ofte ordet ja, eller udtrykket ”Hvad 
kan jeg gøre for dig”. Eller rettere vi hjælper hvor vi kan, fordi vi ved, 
at et ord ikke er nok, men at det også kræver handling. 
 

Da Henning og jeg ind imellem er dødtrætte af vores JA, og ind imel-
lem har svært ved at finde energien til arbejdet, Har jeg lige et par ord 
mere jeg vil sige,  
 

EN VINDER HAR ALTID ET FORSLAG.  
 

EN TABER HAR ALTID EN UNDSKYLDNING.  
 

EN VINDER SIGER: ”DET KAN GODT VÆRE, DET ER SVÆRT, MEN DET 
ER MULIGT”. 
 

EN TABER SIGER: ”DET KAN GODT VÆRE; DET ER MULIGT, MEN DET 
ER FOR BESVÆRLIGT”. 
 

EN VINDER TAGER ALTID DEL AF ANSVARET  
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Praktikanten 
af Karsten Lillebæk 
 

Efter 14 år, hvor 
bowling har fyldt 
næsten hele mit 
liv, mistede jeg i 
marts/april 2005 
fuldstædig lysten 
til at spille bow-
ling. Det var nok 
et udslag af fami-
lieforøgelse og 

manglende tid og lyst til at træne, 
hvilket medførte kamppræstationer 
langt under standard. 
 

Det medførte så at jeg meldte mig 
passiv og kun ønskede at spille, hvis 
klubbens seniorudvalg virkelig var i 
knibe. Det var de åbenbart ikke i 1½ 
år, idet der aldrig blev sendt bud. Det 
påtalte jeg så overfor seniorudvalget, 
som beklagede at en kommunikati-
onsbrist var årsagen til at man aldrig 
havde kontaktet mig.  
 

Men i starten af december blev der så 
sendt bud: ”Kan du springe ind på Ol-
le-Kolle-holdet”, lød spørgsmålet. For 
mig er det at spille på Olle-Kolle-
holdet næsten lige så stor en ære 
som at spille på 1.holdet, så jeg var 
ikke sen til at springe til.  
 

Vi skulle spille mod topholdet Pletten  
på udebane og kampens resultat taler 
vi ikke højt om, men i stedet vil jeg 

fremhæve den specielle ånd der 
hersker på holdet. Her er det tilladt 
(nærmest påkrævet) at man driller 
hinanden og kommenterer hinan-
dens spil. 
 

 ”Så ram da for f…. den 1’ kegle, din 
klaphat”, er bare én af mange muli-
ge kommentarer. Normalt er sådan-
ne kommentarer  jo bandlyst, men 
når man som spillerne på Olle Kolle-
holdet kender hinanden så godt, ja 
så virker det nærmest ægteskabeligt 
eller familiært om man vil. Jeg syn’s 
selv jeg faldt godt ind i jagongen, i 
hvert fald havde jeg en meget hyg-
gelig lørdag formiddag. 
 

Den gode stemning og et snit på 
188 efter lang kamppause, er nok 
årsagen til at jeg igen har fået ly-
sten tilbage. Vi skulle oprindelig og-
så have spillet om søndagen, men 
den blev udsat til en torsdag, hvor 
jeg igen fik fornøjelsen og æren at 
spille sammen med disse prægtige 
gutter. Resultatet forbigår vi på ny i 
tavshed. Som nogen ved nærmer 
jeg mig snart alderskravet for Olle 
Kolle-holdet og skulle der engang 
blive en ledig plads på holdet, så vil 
jeg ikke betænke mig et øjeblik.  
 

Tak til Olle Kolle-holdet for at I sør-
gede for at jeg fik lysten til at spille 
bowling tilbage. 
 

 



 Sid-
ste 

gang 

Navn Gl. 
Snit  

Nyt  
Snit  

  

1 2 Pia Guldbrand 171 171 ?  B 

2 7 Ruth Andersen 158 169 ? B 

3 3 Henny Olsen 171 166 ? B 

4 10 Gitta Laursen 149 161 ? B 

5 1 Inger Mikkelsen 180 159 ? C 

6 5 Inge B. Nielsen 161 158 ? C 

7 6 Ghita Lorentzen 159 158 ? C 

8 8 Tove Blirup 152 154 ? C 

9 9 Kirsten Jensen 150 150 ?  C 

10 13 Karin Friis 143 142 ? D 

11 15 Anna M. Jørgen. 141 140 ? D 

12 14 Linda Hansen 144 136 ? D 

13 - Mette Kristensen - 133  D 

14 - Lone Lorentzen 131 132 ? D 

15 15 Berit Andersen - 132  D 

16 - Diana Larsen - 129  D 

17 - Jette Larsen - 126  D 

18 - Inge Jørgensen 149 124 ? D 

19 16 Jonna Nielsen 131 124 ? D 

20 - Hanne Sørensen - 123  D 

16 

Damer 

17 

af Karsten Rothborg tlf. 21288106 
 

Træning med Trine en torsdag i hver 
måned ( 18/1, 22/2, 15/3, 19/4).  
Alle træninger foregår i Enghaven og 
varer ca. 2 ½ time. 
Truppen kan til en hver tid ændres 
hvis man ikke træner eller er aktiv 
nok udover kampe. 
Truppen udtages af bestyrelsen og 
Karsten. 
Truppen er: Lars ”mallo” Nielsen
( træner ikke i vejle), Egon ”gonzo” 
Sørensen, Thomas "lefty" Alrø, Martin 
”brun” Bruhn, Claus ”jojo” Johansen, 
Michael ”kylling” Sørensen, Karsten 
”roofburg” Rothborg, Finn ”find” An-
dersen, Christian ”krølle” Dalgård, 
Stephan ”turbo” Glassau, Bao ”lyn” 
Thienvu, Brian ”ungdom” Jørgensen. 
Der er mødepligt til træningerne med 
Trine og så 
 

 
 

til de samlinger der foregår 
i andre haller ca. hver 2 
måned. 
Alle i truppen skal spille me-
sterskaber og store stævner 
i Danmark. 
Truppen (vi har 10 pladser)  
skal til stævne i udlandet 
Husquana international i 
Sverige D.6-9/4 - 2007. 
 
P.S. Smil det er sjovt at 
spille bowling. 
P.P.S Stil højt og sigt ef-
ter månen og rammer 
du ikke havner du 
blandt Stjernerne  

BK. Enghaven  - 1-Holds Truppen 

Klubmøder i februar og marts 
 

12. februar og 12. Marts 
 

( skyldes træningen med Trine ) 
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  Navn Gl. 
Snit  

Nyt  
Snit  

 

1 Ynglinge Patrick Sørensen 183 172 B 

2 Ynglinge Mikkel Mortensen - 169 B 

3 Ynglinge Casper Vilhelm. 150 140 D 

4 Ynglinge Huy Hoang Pham - 128 D 

5 Ynglinge Rene Ross - 112  

      

1 Junior Johnny Tu Tien Vu - 142 C 

      

1 Puslinge Mark  Rasmussen - 111 D 

2 Puslinge Marc Nielsen - 93 D 

Ungdom  

Boom hos Ungdommen 
af Brian Jørgensen, ungdomsleder 
 

Det har ikke været meget at skrive hjem om det sidste stykke tid 
fra ungdommen. Det er blevet til lidt blandede resultater i turne-
ringen mens humøret er blevet holdt højt under træningen med 
nogle små konkurrencer og hyggelig spil. 
 

Dette har også haft en positiv påvirkning på medlemstallet i ung-
domsafdelingen og det er med glæde at der nu igen er begyndt 
nogle flere piger og drenge i klubben. 
Det er godt at se at der især er begyndt at komme flere piger til 
da det er en mangelvare indenfor bowlingsporten. 
 
Så der skal lyde et stort velkommen til alle de nye. 

19 19 

Det stod der bl.a.  i klubbladet i februar-
nummeret for 2-4 år siden …… 
af Jette Lillebæk 
 
Træning med kampolie feb. 2005 
Det er nu muligt at træne med kampolie ved mandagens træ-
ning. Tilbudet gælder primært de spillere der har kamp den fø l-
gende weekend. Der vil være kampolie på banerne 7-10 lagt på 
til start klokken 17.00. 
 
Uddrag af længere indlæg  feb. 2005 
Jette beder om hjælp til at bladet kan fortsætte. 
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.  
 
Fra ”Hørt i krogene” feb. 2004 
Peter Frost Larsen var i efteråret  et par måneder i Irland. I 
denne periode udkom novemberudgaven af klubbladet.  Det for-
hindrede dog ikke Peter i  at læse bladet, da han fik det tilsendt 
via sin kæreste . 
 
Fra ”Under 4 øjne” feb. 2004 
Interview med Claus efter overtagelse af bowlinghallen. 
Vil klubben opdage du er kommet til ? Ja, jeg har planer om 
at lave nogle endagsstævner. Det kan være en torsdag aften el-
ler en søndag. Det bliver ikke dyrt at deltage, men præmierne 
bliver så til gengæld ikke så store, men tanken er at banerne 
hver gang vil  være olieret på en ny måde så spillerne dermed 
kan udvikle sig.  
 

Feb. 2003 i rubrikken ”hurra, hurra” 
Gitta Laursen fylder 60 år onsdag d. 26. Marts  
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Hvad er en død kugle ? 

 
Få svar på det og meget mere 

 
Torsdag d. 8. Februar kl. 17.30 

 
Kursusleder : Henning Salling, Viborg 

 
Sted : Sprogcentret, Klostergade 4 

 
Tilmelding til Henning Nielsen 

Velkommen til  
nye spillere  
 
Ulla og Kurt Haaning 
 

Linnea Skøtt 

P-afgift på vej ? 
 

Der er planer, fra eje-
ren af parkeringsplad-
sen uden for bowling-
centret, at vi inden 
længe skal betale for at 
holde der i dagtimerne. 

Et par til smilebåndet  
 

En ældre mand på 97 år kom 
ind i sin bank. 
” Andersen skal vi ikke investe-
re lidt for dig” 
Andersen ” I min alder tør jeg 
ikke engang investere i et par 
grønne bananer. 
 

 
En ældre dame på 100 år blev 
kontaktet af sin kommune. 
”Er det ikke på tide De får lidt 
hjemmehjælp, Fru Nielsen” 
- ”det er i orden, men det må 
ikke være længere væk, end 
jeg kan cykle derhen. 
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Fremgang på 82 
starter i forhold til 
sidste år. 
af Jette Lillebæk 
 
Vejle Bowling Center kom for-
nuftigt ud af resultatet af jule-
stævnet med flere starter i for-
hold til 2005.  
671 starter blev solgt mod 589 
starter i 2005.  
Der er mange der holder jule-
stævne. Således også i Viborg, 
Fredericia, Holstebro Odense 
og Ålborg så der er kamp om 
kunderne. 
 
De sidste 5 år har der været 
følgende deltagerantal i Vejles 
julestævner : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To spillere lavede 300. 
Inge B. Nielsen og Lars 
”Mallo” Nielsen lavede som  

de eneste hver en 300 serie. 
For Inges vedkommende var 
det første gang.  
 

Christian Gorbenfeldt lavede 
som den eneste en ægte 300 
serie.  
 
Ruth Andersen vandt 250 kr. 
kontant ved placering som nr. 
112. 
Bao Thien Vu vandt gavekort 
på 500 kr. ved at blive nr. 143. 
Endeligt kunne Jonna Niel-
sen tage en flaske vin med 
hjem som nr. 625.  
 
108 starter blev spillet af spil-
lere fra Enghaven.  
 
Den flittigste spiller blev Niels 
Chr. Svendsen med 6 starter. 
Lige i hælene flugte Bao 
Thien Vu og Stephan Glas-
sau med hver 5 starter.    
9 spillere havde kun en enkelt 
start.  
 
27 forskellige spillere fra Eng-
haven deltog, mens kun 9 for-
skellige damer spillede stæv-
net.  
 
Der vil også blive afholdt jule-
stævne i 2007. 

år Antal starter 

2002 684 

2003 709 

2004 793 

2005 589 

2006 671 
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Anna M. Jørgensen 
var i december i Berlin og for at 
høre sit stor idol,  den belgiske 
sanger Helmut Lotti. De boede på 
et lækkert hotel på 19. etage så 
udsigten var god.  
 

Thomas Alrø har skiftet 
job pr. 1. januar. Han arbejder nu 
hos et firma beliggende i Århus.  
Firmaet laver fabrikker. Thomas 
står for udvikling af software. 
 

Christian Dalgaard, 
bliver d. 1. marts færdig som 
tømrer. Han bliver udlært hos 
Ove Larsen, hvor han forventer at 
fortsætte efter endt uddannelse.   
 

Torben Sloth er i  rejse-
humør. Var i sidste uge på Gran 
Canaria og tager  medio marts 17 
dage til Thailand sammen med 
familie.  

Karsten og Jette Lille-
bæk har netop været en uge 
på skiferie i de franske alper. De 
havde kun sønnen Christian med. 
Ida Lillebæk, snart 2 år, blev 
hjemme hos moster, Inge Jørgen-
sen 
 

Inge Jørgensen, har for 
nylig vundet 200 kr. i Kræftens 
Bekæmpelses julelotteri. Hun er i 
øvrigt rykket med sin arbejds-
plads, fra Gulkrog,  i nye flotte lo-
kaler beliggende ved havnen. Inge 
er social– og sundhedsassistent. 
 

Palle og Mette Kri-
stensen har netop været 1 
uge på skiferie til Østrig. De var 
på deres første ferie på ski. Der 
var heldigvis godt med sne og 
flotte solskinsdage. De vil gerne af 
sted en anden gang.  
 

Hørt over kugle-returen  
af Jette Lillebæk 
 

Diana Jørgensen, 27 år,  

som privat danner par med Gert 
Frandsen, fødte torsdag d. 14. decem-
ber en lille datter. Pigen som skal hedde Fre-
ja, vejede kun 2896 g og målte 49 cm.  Fød-
selen foregik i Horsens. 
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Henning Nielsen er be-
gyndt på sit nye job i Borgerser-
vice i Jelling og han har fået sig 
en ”ny” lille POLO. Dette var af-
slutningen på historien om den 
stjålne polo. 
 

Leif Laursen blev den hel-
dige vinder i sidste nummers jule-
konkurrence. Gevinsten var læk-
kert chokolade.  
Løsningen på rebussen var ”Højt 
fra træets grønne top”.  
Rigtig mange havde fundet vej til 
den røde postkasse. Inge B. Niel-
sen var lykkens gudinde.  

 
Håndboldspillere i 
hallen 
En fredag aften inden Herrelands-
holdet i håndbold skulle til VM i 
Tyskland besøgte de med Ulrik 
Wilbæk i spidsen bowlinghallen 
og fik spillet bowling en time. De 
fik også alle tid til at signere en 
bowlingkegle.  
  

Henning og Jonna Ni-
elsen skal være bedsteforæl-
dre til juli. Deres søn og sviger-
datter venter barn.  Det bliver 
deres første barnebarn.  

Kurt Agerbeck har for 
nyligt været en uge med bus til 
Prag. For under 1000 kr. boede 
han på hotel med morgenmad.  
 

Roald Kristensen er 
kommet godt over sin fiberskade. 
Var med i kamp på det ene Jyl-
landsseriehold d. 20. Januar og 
lavede 732 kegler.  
 

Karsten Lillebæk ser 
ikke ud til at behøve ret megen 
træning. Har haft et forrygende 
comeback. D. 20/2 var han gæst 
på et af Jyllandsserieholdene og 
væltede 848 kegler. 145. 233, 
236 og sluttede 234. Der var dog 
lidt malurt i bærret, da han havde 
8 x 9-miss på de fire serier. 
”Ærgerligt, det var sådan en dag 
man skulle have været over 900” 
fortæller Karsten.  
 

Inge Jørgensen mangle-
de pludseligt sit Dankort, da hun 
skulle betale i Føtex i Nørregade. 
Straks løb hun hen til Ekko Sko, 
hvor hun netop havde handlet. 
Kortet sad stadigt i terminalen, 
der brugte chip. Puh ha ……. 
 


