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Han er bare god 
af Jette Lillebæk 
 
Søndag d. 14. april kunne nogle 
få tilskuere i Vejle Bowling Cen-
ter se Lars Nielsen,  også kendt 
som ”Mallo”, lave en flot 300 
serie. De skete i en turnerings-
kamp mod Stars & Strikes hvor  BK Enghaven 
vandt 10-0. Lars havde på dagen 1016 kegler. 
Han har pt. 220 i snit på 94 serier og ligger i 
øjeblikket nr. 2  blandt alle danske herrespille-
re.  

lau@aab-net.dk 
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Flotte Sølvmedaljer 
af Jette Lillebæk 
 

På billedet til ven-
stre ses Ungdom 
B, Casper Vil-
helmsen, Mikkel 
Mortensen og 
Johnny Vu.  De 
sikrede sig flo tte 
sølvmedaljer ved 
at feje al mod-
stand væk den 

sidste spilledag i Brørup. 
 

Se alle slutresultater fra side 12 

Arkiv foto 
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Sæsonen går på hæld …. 
af Henning Nielsen 

 
Så er sæsonen ved at være afsluttet. De sidste 
kampe blev afviklet i weekenden 28/29 april. 
 

Hvis vi skal gøre status over turneringen 2006/07, 
må jeg jo nok erkende, at det ikke gik så godt, som 
jeg havde forventet.  
 

1. hold herre havde jeg nok set, rykke op i ligaen, 
dels på grund af tilgang af en af Danmarks bedste 
spillere Lars. Og dels på grund af en ekstraordinær 

satsning, som delvis blev finansieret af vores støtteforening ”Drop In 
Bingo”. Der har ligeledes været tilknyttet en træner til  førsteholdstrup-
pen. Holdet tabte desværre de 2 afgørende kampe til Thor, som dermed 
tog 1. pladsen. 
 

1. hold damer må desværre et tur ned i serie 1 efter en meget svin-
gende sæson. Jeg håber holdet til næste år bliver mere stabilt. Mit håb 
er begrundet med, at de fleste af spillerne har deltaget i den ekstra tr æ-
ning, vi har haft både i efteråret og her i foråret. 
 

2. hold herre har spillet sig til en flot 3. plads i 2. division. 
 

De øvrige hold har alle fået placeringer under medaljerækken. 
 

Vi må desværre konstatere, at der har været tilmeldt for mange hold. 
Der har været forholdsvis mange udeblivelser og vores hold har stillet 
op med for få spillere på grund af afbud. Det forstår jeg overhovedet 
ikke. 
 

Såfremt vi har uændret antal medlemmer til næste år, må vi nok over-
veje, om antallet af hold skal nedbringes, således at vi kan undgå af-
bud. Vi bliver på den måde mere fleksibel, da vi jo alle har travlt i week-
enderne. 
 

Vi har i år haft ekstratræning af Trine og Jette for både eliten og  
bredden i klubben. Der er mit indtryk, at mange har haft stor gavn  

 

 
af træningen. Jeg er ikke i tvivl om at vi i bestyrelsen, vil gentage 
succesen, og få flere endnu bedre bowling spillere.  
 

Egentlig mener vi, at vi har en 
god og velfungerende klub. Når 
man er så stor en klub som vi er, 
sker der desværre også kiksere. 
Vi vil prøve at undgå så mange af 
disse i fremtiden. I kunne hjælpe 
os i bestyrelsen, ved at I som 
medlemmer deltager positivt i 
processen. Selvfølgelig vil der 
være kritik, som vi gerne hører 
på. Det ville give en meget bedre 
sportslig ånd i klubben. 
 

Vi har en forestående generalfor-
samling den 12/5, hvor der også 
er klubmesterskab og spisning. Vi 
mangler fortsat en kasserer og en seniorleder. Så kom nu frem af bu-
sken, vi har brug for dig til at løfte disse opgaver i en af Jyllands stør-
ste bowling klubber. 
 

Til slut vil jeg sige en stor tak til Inge for de mange år, hun har givet 
klubben. Og for den fine service Inge har ydet til medlemmerne som 
kasserer. Jeg håber vi fortsat vil ses i klubben i mange år fremover. 
Desuden vil jeg ønske alle en god sommer og håber vi ses igen efter 
ferien. 
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Jette er her i gang med at  
instruere Gert Frandsen. 

Ulla Haaning er nu om nogen 
klar over at man ikke må ryge under 
kamp. I sin første turneringskamp for 
Enghaven blev hun smidt ud. Hun hav-
de dårligt nok cigaretten i munden, men 
en krakilsk dommer indberettede sagen 
og Ulla fik 5 ugers karantæne.  
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Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 

60 år  
Hertha Rasmussen 
runder 60 år,  
torsdag d. 28. Juni.  

 
 

 
09. Poul Kaltoft, 64 år 
10. Linda Hansen,  54 år 
12  Ruth Andersen, 58 år 
20. Gert Frandsen, 27 år 
23. Sandra Hansen, 20 år 
26. John Friis, 53 år 
27. Peter Frost Larsen, 31 år 
29. Mogens Andersen, 64 år 

 
 

02. Kenneth Kristiansen, 34 år 
09. Tove Blirup, 62 år 
09. Thyge Petersen, 49 år 
12. Jette Frost Larsen, 29 år 
25. Erik Hansen, 62 år 
28. Inger Mikkelsen, 47 år 
30. Henning Nielsen, 56 år 

 
01  Diana Larsen, 21 år 
01  Jan Jørgensen, 57 år 
02  Leif Laursen, 68 år 
11. David Krause, 26 år 

 
 

04. Pia Guldbrand, 45 år 
18. Inge B. Nielsen, 52 år 
22. Kurt Agerbech, 63 år 
26. Lone Lorentzen, 43 år 
28. Kirsten Jensen, 57 år 
31. Hans Ove Bertelsen, 68 år 
31. Thomas Rönnpage, 35 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillykke Tillykke Tillykke  Tillykke   

 

Maj 2007 

Juni 2007 

Juli 2007 

August  2007 
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Det stod der bl.a.  i klubbladet i  
majnummeret for 2-4 år siden …… 
af Jette Lillebæk 
 
Læst i bladet maj 03 ( Ib Blirup - formands indlæg ) 
Klubbladet ”BK Enghaven” fylder nu 1 år, og lever i bedste 
velgående her ved slutningen på bowlingsæsonen 2002/2003.  
 

Klubbladet på nettet udsat - ”annonce” maj. 03 
Grundet tekniske problemer har vi valgt at udsætte vores debut 
med udgivelse af bladet på nettet. 
 

Læst i bladet maj 04 ( Hørt i krogene ) 
Kirsten Jensen deltager ikke i klubmesterskabet i år.  
Tidligt d. 22. maj flyver hun til Kreta med sin datter og barnebarn 
samt en moster. Det er første gang Kirsten skal til Grækenland.   
Under ferien, der varer i 14 dage skal de bl.a. besøge en kusine der 
emigrerede for mange år siden.  
 

Læst i klubbladet maj 04 ( af Henning Salling ) 
Søndag den 25 april var en spændende dag i Vejle, hvor BK Engha-
ven for første gang i klubbens 11 årige historie kunne rykke i 1. divi-
sion. Kravet var 2 points mod Apollon for at være 100 % sikre. 
Enghaven vandt. 10 –0 .  
Holdet bestod af Claus Johansen, Jimmie Østergaard, Tommy Lar-
sen, Brett Bendtsen, Martin Bøgehave, Michael Sørensen og Tommy 
Theis. 
 

Set i klubbladet maj 05 ( referat fra klubmesterskabet ) 
BK Enghavens klubmesterskab blev afviklet den 7. maj 2005 – kun 
34 spillere havde valgt at deltage. 
 

Fra klubbladet maj 05 Interview med Kjeld Nielsen om 
Oldekolleturneringen 
Har I nogensinde vundet ? Ja, de blev engang nr. 1 ved et stævne. 
Den eneste gang, hvor jeg ikke var med. Det er jeg blevet mobbet 
noget  over.  
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

Vejret er dejligt 
og jeg vælger 
derfor at cykle 
over til min gæst 
denne gang. Vi 
bor nemlig ikke 
langt fra hinan-

den. Hans navn er Torben Sloth. 
Jeg ved du bliver 60 år næste år, 
hvordan har du det med det  ? 
Ikke særligt godt, men det havde jeg 
heller ikke, da jeg blev 30, 40 og 50 
år.  
Du bor her på Prangerager, hvor 
længe har du boet her ? 
Siden oktober 93´ 
Er du her fra Vejle ? 
Nej , jeg er fra Vestjylland. Fra en 
gård ved Ulfborg. Det ligger ca. 20 
km. nord for Ringkøbing og ca. 8 km. 
inde i landet.   
Hvordan er du så havnet i Vejle ? 
Jeg boede på et tidspunkt i Køben-
havn. Der mødte jeg en pige, som fik 
arbejde i Vejle og så flyttede vi her-
over. Jeg er rigtig glad for at bo i Vej-
le. Det er en dejlig by. Jeg har boet i 
Vejle siden 1979.  
Du bor alene, har du børn ? 
Nej 
Har du søskende ? 
Ja, to brødre og en søster. Den ene 
bror bor her i Vejle.  
 

Hvad uddannelse har du ? 
Jeg er først uddannet teknisk assi-
stent, så tog jeg en teknonom-
uddannelse. Det er noget ligesom 
Merkonom. Og så jeg også blevet ud- 
dannet kørselsleder. 
Du arbejder for Infra Service, 
hvad er dit job ? 
Jeg har de sidste 5-6 år været afde-
lingsleder. Jeg har kontor både i Vejle 
og Odense. Jeg regner ikke køreturen 
som sådan, men trafikken er voldsom. 
Ofte er jeg træt efter sådan en tur.  
Hvornår begyndte du at bowle ? 
Det begyndte med firmabowling. Ove 
Jørgensen havde dannet et firmahold 
fra sin arbejdsplads, men han mangle-
de ofte en spiller og så kom jeg med.  
Hvor længe siden er det ? 
Det har været i 91` eller 92´   
Hvornår begyndte du så i klub-
ben ?  
Næsten lige så længe siden. 
Dit snit ligger i øjeblikket på 150. 
I efteråret lå det på 157. Hvad er 
der sket ? 
Ha, ha .. Jeg træner ikke. Jeg spiller 
dårligt i øjeblikket, både firmabowling 
og i klubben. I weekenden lagde jeg 
ud med 119 og det blev ikke meget 
bedre bortset fra en enkel serie. Men 
det tager jeg ikke så tungt.  
Træner du ikke om mandagen ? 
Nej 
Hvor ikke ? 
Tja .. Det begyndte med at jeg ikke  
 

Torben Sloth 
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havde lyst til at spille om manda-
gen, når jeg havde været i kamp 
i weekenden og så skulle jeg og-
så sommetider noget andet man-
dag aften.  
Hvad er din højeste score ? 
247 eller 248 har jeg lavet et par 
gange 
Har du en banerekord ? 
Nej, de er meget højere. 
Hvad er din rekord på 4 seri-
er ? 
Det er et snit på 196 som jeg 
lavede til en julefrokost med bå-
de halkugle og lejede sko. I klub-
ben har jeg spillet fire serier med 
et snit på 191 eller 192. 
Hvad er din livret ? 
En friskfanget rødspætte med 
nye kartofler og persillesovs 
helst hentet direkte ved en fiske-
kutter i Hvide Sande eller Thors– 
minde. 
Har du andre interesser end 
bowling ? 
Ja, jagt og lerdueskydning.  
Du har for nylig været i Tha i-
land, lad mig høre om den 
tur. 
Vi tog af sted d. 12. marts fra 
København. Fem familiemedlem-
mer og et vennepar.   
Først fløj vi til Dubai og derefter 
videre til Bangkok til en helt ny 
lufthavn. Vi kørte fra lufthavnen i 
en minibus, som vi havde lejet 
hjemmefra. Efter ca. 6 timers   

kørsel nåede vi frem til et hus, 
hvor vi skulle bo den første uge.  
Huset ejes af min svigerinde som 
også var med på turen. Ellers 
bor hendes mor i huset. Huset 
ligger meget naturskønt lige ned 
til en flod. Et godt udgangspunkt 
for udflugter. Vi var både til ele-
fant-  og krokodilleshow.  
Efter den første uge tog vi så syd 
på til Hua Hin som ligger 5-600 
km væk. Her havde vi lejet et 
sommerhus for en enkelt nat. 
Herefter tog vi nord på igen, 
hvor vi indlogerede os på et læk-
kert hotel med både aircondition 
og med meget kort afstand til 
stranden. Vandet var vildt varmt.  
Efter tre dage fortsatte vi til et 
hotel i nærheden af lufthaven 
som vi tidligere har boet på.  
Hvor længe skulle I være 
dernede? 
15 dage, men vi fik et par ufrivil-
lige ekstra dage i Bangkok 
Lad mig høre .. 
Vi havde vel fløjet i ca. 1/2 time 
da piloten sagde ” En motor er 
stået af - brudt sammen ,vi bli-
ver nødt til at nødlande”.  Mange 
var allerede faldet i søvn også 
min familie. De der ikke sov var 
oprevet og bange. Jeg ville ikke 
vække min familie. Vi fik  

 
Forsætter næste side 
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heldigvis landet  uden problemer , trods en lidt anderledes landing, men 
vi blev hurtigt omringet af 12 brandbiler og ligeså mange ambulancer, 
men de kom ikke i aktion. Efter nogle timer blev vi kørt i busser tilbage til 
Bangkok og installeret på et 5 stjernet hotel. Der 
boede vi i 2 1/2 døgn med fuld forplejning og det 
kostede ikke fem flade ører.  
Flyet, fra et engelsk flyselskab,  havde allerede 
været i stykker i København. Man havde så for-
søgt at reparere det i Dubai, men stadig ikke fået 
det lavet.  
En tilrejsende guide fra flyselskabet ankom og 
sagde vi skulle hjem med samme fly. Det var der 
ingen der selvfølgelig ingen der havde lyst til. Ef-
ter et par dages forhandlinger blev vi så fløjet til 
et sted i Mellemøsten hvor skulle vi over i et andet fly. Flyselskabet vi fløj 
med fra Bangkok måtte ikke flyve til Europa pga. gæld. 
Vi landede sikkert i København og en meget oplevelsesrig tur var godt 
afsluttet, men en ting er sikkert … 
Vi skal af sted igen.  
Det var spændende at høre om. Jeg vil sige tak for i dag og finde 
min cykel. Vi ses. Hej Hej.. 

 

Snakken foregik i 
Torben s nye køkken  

Er du med på en ny tradition ? 
af Jette Lillebæk 
 

Hvert år, den første fredag i september mødes alle pigerne, til en  
aften med mad og hygge.  
 

Første gang bliver  

Fredag d. 7. September. 
 

Synes du det er en god ide ? 
 

Så skriv dig på tilmeldingslisten  med yderligere information som vil 
være hængt op i skabet efter sommerferien.  
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Sæt smil på dagen 
 

 

Sognet  
Havde fået ny præst, og kordeg-

nen forhørte sig om hans vaner.  

- Drikker pastoren ?  

- Nej, det gør jeg virkelig ikke.  

-Godt, så behøver jeg ikke sætte 

vand op på prædikestolen. 

En mand og en kvinde stod og talte sammen 
om organtransplation. 
Kvinden :Gad vide hvad en hjerne kommer til at ko-
ste når de begynder at transplantere dem.  
Manden : 200.000 kr. for mandens og 50.000 kr. for 
kvindens. 
Kvinden : Det er fair nok, Kvindens er jo  trods alt 
brugt ….. 

af Jette Lillebæk 

Fru Petersen kom ind til købmanden, 
som spurgte hvad hun ønskede: 
- jeg skal ha´ ti  pilsnere til min 
mand. 
- skal de være varme eller kolde ? 
spurgte købmanden. 
- som han selv, sagde hun 
- mener De varme ? 
- nej - dovne!!!! 

Chefer er nu underli-
ge, sagde Søren til 
sin ven. 
- Hvad mener du ? 
- Hvis jeg be´r om en 
lille lønforhøjelse er 
der ingen grænser 
for, hvor mange der 
kan overtage mit job, 
men hvis jeg be´r om 
et par fridage, er der 
ingen grænser for 
hvor uundværlig jeg 
er ! 



Der skal spilles i klubdragt 

Så er det igen tid til at afholde BK Enghavens klubmester-
skab, dette sker Lørdag den 12. Maj med start kl. 10.00 og 
12.00 
 

Mesterskaber afvikles på følgende måde. 
 

·     Der spilles 6 serier AM indledende, med baneskift efter hver 
serie. 

·     Fra indledende runde går de 10 bedste herrer videre til semifi-
nalen og de 4 bedste damer går direkte til finalen. 

·     Der spilles 3 serier AM i semifinalen hvor keglerne fra indle-
dende overføres. 

·     Fra semifinalen går de 4 bedste herrer videre til finalespil. 
·     I finalen spilles der trinfinale dvs. nr. 4 mod 3, 1 serie, og vin-

deren spiller derefter 1 serie mod nr. 2 og igen spiller vinde-
ren 2 serier mod nr. 1   

·     Præmieoverrækkelse forventes ca. kl. 16. 
·     Klubmester inkl. handicap findes ud fra det indledende resul-

tat 
·     Handicap tæller kun til resultatet om klubmester inkl. handi-

cap.  
·     Handicap er 200 minus snit fra infosport gange 60 % 
·     EKS. 200 – 180(snit) * 60 % = 12 Kegler pr. serie. 

 
Præmieoverrækkelse ca. kl. 16.00 
 
 

2007 
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100 Kr.  
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af Jette Lillebæk 

En af mine bedste opskrifter 

 
 
 
 

Kalkungryde 
 

 

En nem, hurtig ret for den travle familie 

Kalkun i paprika med bacon 
 
500 g Kalkunkød 
50 g smør eller margarine 
100 g bacon 
3 store løg 
Salt og peber 
1 spsk. sød paprika 
2 1/2 dl fløde 
250 g champignoner 
 
Kalkunkødet skæres i tern og brunes i fedtstoffet i en gryde. 
Tag kødet op af gryden og steg bacon og løg skåret i tynde bå-
de i det samme fedtstof.  
Læg kødet tilbage i gryden og drys salt, peber og paprika over. 
Rør godt rundt og hæld fløden på. 
Læg låg på og lad retten stå og simre i 25 min. Rør af og til . 
Rens og halver champignonerne, hæld dem i retten og lad dem 
koge med i et par minutter. Smag retten til med salt.  
Serveres med ris eller pasta.  


