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BK ENGHAVEN Bestyrelsen i  BK Enghaven 

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

 

Vejle Bowling Center 
bliver til en Bowl´n Fun 
af Jette Lillebæk 
 

Claus Johansen der siden  
1 januar 2004 har drevet 
Vejle Bowling Center har 
netop pr. 1 september solgt 
50 % af sin forretning til 
Bowl´n Fun.  
Claus fortsætter selv som 
daglig leder.  
 

Navnet på bowlinghallen ændres fra 
17. September.  
En arkitekt har allerede været på 
stedet for at vurdere de forbedringer 
der skal foretages.  F. eks lægges 
nye gulvtæpper med  Bowl’ n Fun’s 
eget design. Nye farver vil også fri-
ske hallen op og nye møbler vil også 
finde vej til centreret. Køkkenet skal 
udvides og vil blive lukket de første 
14 dage i januar. Restauranten vil 
også blive udvidet.  

 

Formand 
Henning Nielsen 

 
Tlf. 75 86 80 27  

 
henning@enghaven-bowling.
dk 

Næstformand 
Thomas Alrø * 

Tlf. 75 83 29 45 
el. 31 79 56 30 

 
tla@stofanet.dk 

Kasserer 
Palle B. Kristensen * 

76 71 00 20 
el. 31 71 15 89  

 
palleogmette@privat.dk 

Sekretær  
Jonna Nielsen 

Tlf. 75 86 80 27 
el. 25 52 16 02 

 
jonna@enghaven-bowling.dk 

Seniorleder: 
Ernst Guldbrand *  
 
Udvalgsmedlemmer: 
Leif Laursen 
 

  
Tlf. 41 23 50 33 

 
Tlf. 75 72 12 65 

 
ernstogpia@tunet.dk 
 
lau@aab-net.dk 

Ungdomsleder 
Brian Jørgensen 

Tlf. 22 42 70 47 
el. 75 83 87 59 

 
bvj@abb-net.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Rønnpage * 

 
Tlf. 40 17 28 32 

 
info@enghaven-bowling.dk 

1. Suppleant 
A.M. Jørgensen * 

Tlf. 75 83 87 59 
 el. 40 61 55 36  

boma11@get2net.dk 

2. Suppleant  
Kasper Laursen * 

Tlf. 75 83 38 22 
el. 30 26 75 83 

 
thatcherism@hotmail.com 

Revisor 
John Krogh * 

Tlf. 75 85 86 15 
el. 24 46 27 72 

 

   

Bingoudvalget 
Anna M. Jørgensen 
Daniel Bak 

 
Tlf. 75 83 87 59 
Tlf. 31 26 42 61 

 
el. 40 61 55 36 

* blev valgt eller genvalgt d. 12.5 07 
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Nu er sæsonen i gang igen. 
af Henning Nielsen 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at byde alle velkomme til den nye 
sæson og håber I har haft en god 
sommer. En særlig velkomst skal 
der lyde til de nye medlemmer og 
gamle nye, som er kommet i løbet 
af sommeren. Jeg håber I vil føle 
jer velkommen i klubben.  
 
Samtidig vil jeg også byde velkom-
men til 3 nye medlemmer i bestyrel-
sen: 
Ernst Guldbrand, seniorleder,  
Palle Kristensen, kasserer  
Thomas Rønnpage, webmaster/EDB 
 
Jeg håber I vil tage godt imod de nye bestyrelsesmedlemmer 
også selv om det betyder ændringer i forhold til tidligere. 
Vi har holdt et par bestyrelsesmøder, som er mundet ud i nog-
le punkter, som vi gerne vil arbejde med. 
 
Vi er enige i bestyrelsen om at der skal gøres noget for at gøre 
bowlingsporten/klubben mere synlig i Vejle 
 
Vi vil støtte bredden i klubben med yderligere træning med Trine og 
Jette. 

Henning Nielsen,  
formand siden maj 2006 
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fortsat …….. 
Vi vil støtte førsteholdstruppen i deres bestræbelser på at vende 
tilbage til ligaen. 
Vi vil bruge tid og kræfter på at skaffe sponsorer, således at klub-
ben får et bredere økonomisk fundament, og således at der kan 
blive yderligere midler til formål, der kan udvikle spillerne i klub-
ben. 
Vores seniorleder Ernst har brugt megen tid i sommerens løb på 
at få en træningsturnering op at stå. Det lykkedes og stævnet løb 
af stablen lørdag, den 25. august for 6 mands holdene og ons-
dag, den 29. august for 3 mands holdene. 
 
Til 6-mands holdene var der inviteret hold af nogenlunde samme 
styrke som vores egne hold, således at holdene kunne få noget 
kamptræning. Desværre indløb der afbud fra et damehold fra 
Trekanten om fredagen, men heldigvis fik Camilla Guldbrand på 
kort tid stablet et ungdomshold på benene, som trådet ind i da-
mepuljen i stedet for. 
Stævnet blev rigtig godt modtaget af de deltagende klubber. Vo-
res egne spiller har også udtrykt rosende ord om arrangementet. 
3- mands holdene spillede alle mod alle – det var ikke alle holde-
ne, der spillede i den sammen sætning, som er tiltænkt i turne-
ringen, men igen var al tilrettelæggelse i orden og vi fik en god 
gang træning. 
Ernst har lovet, at han med hjælp fra Leif Laursen vil arrangere et 
lignende stævne til næste år. 
Ernst, du skal have mange tak for det store arbejde du har lagt i 
dette stævne. Du fortjener al den ros, som du har fået fra alle 
sider. 
Turneringen er nu også kommet i gang. Vi har tilmeldt 5 herre-
hold, 2 damehold og 4 mix -hold, så der er mange hold og spillere 
at holde styr på. Det er vores håb, at I vil tage pænt imod Ernst 
og Leif når de sætter hold – det er en svær kabale at få til at gå 
op. 
Til slut vil jeg ønske alle en god bowlingsæson præget af frem-
gang og godt humør. 
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Lidt fra Seniorlederen 
af Ernst Guldbrand 
 
Hvem har været længst i klubben ?, Tja ser man på medlemsregi-
streringen kan jeg se at Freddy, Herta og Kirsten Jensen står som 
indmeldt i klubben pr 24. sept. 1991, så de må vel være de første ?  
Klubben kan derfor snart fejrer sin 16 års fødselsdag.  
 
Vi fik medio august afviklet en træningsturnering.  
Om lørdagen var der var en del banefejl . Grunden til de "store " 
problemer var, dels en kortslutning, og et leje der var defekt. 
Fejl som vel ofte opstår når maskineriet for alvor blir sat under pres. 
Både ærgerligt, men på samme tid også godt, da vi må håbe at det 
ikke sker i den nye sæson.  
Af personlige scorer kan nævnes Bao 221 i snit på 6 serier. Lars 
Andersen fik 210 i snit på 5 serier.  
N.C Svendsen 192  (4 serier ) og Kenneth 191 ( 4 serier ) .  
Jeg kan af gode grunde ikke nævne de personlige scorer for 1. hol-
dets vedkommende , da scoretavlen vistnok var bortkommet. Godt 
det ikke var en lottokupon m. et par mio. på :-)  
 
En onsdag afte n gjaldt det så 3 personer holdene. Her begyndte vi 
spillet kl. 18:00, og det var lykkedes at samle 20 medlemmer.  
Nogle få stykker fik ved denne lejlighed "snust" til denne spilleform, 
nemlig puljespil. Set med mine øjne, en god spilleform. Det frigiver i 
hvert fald en masse weekender, og man kommer i kontakt med 
modstanderne på en helt anden måde.  
Mange positive tilkendegivelser, og opfordring til at gentage sean-
cen næste år.  
 
Formanden var i det generøse hjørne, og bestilte sodavand og øl til 
deltagerne, på klubbens regning.  
Det bør også nævnes, at både ved arrangementet lørdag og onsdag 
gav Claus os banerne billigt, samt at Freddy havde sponseret et 
stort beløb til dækning af baneleje. Tak til dem begge.  
 

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 eller  

20 936 122 
 

e-mail: jette@vfi.dk 
Oplag:  ca. 100 stk 

 
Næste nummer:  
November 2007    

Træningsturneringen 
af Kasper Laursen 
 
Onsdag den 29. august var der 
træningsturnering i Enghaven for 
mixholdene, damer 2 samt herrer 
5.  
Det var en anderledes, men 
spændende 3-timers aften i 
Enghaven, som oven i købet var 
gratis gennem sponsorer, så 
mange tak for det! 
Scoretavler blev udstedt; de seks 
hold spillede europæisk (3 og 3 
på hvert hold), og alle skiftedes til 
at spille med henholdsvis alle 
hold.  
Der blev gået mere eller mindre 
til den, selvom ingen præmier var 
på spil, for folk ville generelt ger-
ne takke for denne træningstur-
nering ved ikke at lade den gå til 
spilde gennem sjuskespil.  
De respektive hold fik to point for 
en sejr; der blev intet point givet 
for flest kegler; ingen dommere 
var til stede, og folk måtte gerne 
drikke igennem. 
Ingen gjorde rent bord, men to 
hold opnåede 8 point ud af 10 
mulige, hvoraf det ene, vinderen 
(med flest væltede kegler), var 
herrer 5, som bestod af Kasper 
Laursen, Marc Selmer og Niels C. 
Svendsen. 

 
 
 

 
Bagefter var klubben vært ved en 
lille eller stor bajer/vand efter 
eget valg, hvor seniorlederen gen-
nemgik holdenes præstationer sla-
visk. Det var en fornøjelig aften, 
hvor man fik spillet godt bowling 
med klubbens andre hold, som 
man ellers normalt aldrig møder. 
Vi håber alle på en gentagelse til 
næste august. 

Kasper Laursen 
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af Jette Lillebæk 

En af mine bedste opskrifter 

 
 
 
 

Denne opskrift fik jeg da jeg ulti-
mo juni var på rehabiliteringsop-
hold på  Dallund slot, der ligger 
ved Søndersø på Fyn. Du har må-
ske ikke lige de ingredienser der 
skal bruges , men det er det hele 

Nemt grovbrød - 2 stk.  
8 dl mælk 
50 g gær  
2 tsk. salt 
1 spsk. brun farin 
2 dl havregryn 
1 dl hørfrø 
1 dl sesamfrø 
200 g grahamsmel  
200 g fuldkornsmel 
Ca. 350 g hvedemel 
 

Lun mælken. 
Opløs gær i mælken. 
Kom salt, farin, gryn og frø i. 
Kom grahamsmel i. 
Hæld hvedemel i ( lidt af gangen )  
Dejen skal være tyk som en grød ( Den skal ikke æltes ) 
Dejen hældes i to smurte franskbrødsforme. Brug evt. bagepa-
pir. 
Sættes i en kold ovn. 
Tænd ovnen på 185 grader - bages i ca. 70 min.  
I en varmluftsovn  175 grader - bages ca. 45 minutter. 
Brødet er klar, hvis det lyder ”hult”, når du banker let på det.  
Lad brødet afkøle inden der skæres af det. Kan fryses. 
  

Sundt friskbagt  
brød  

på 1 time  

Det stod der bl.a.  i klubbladet i  
septembernummeret for 2-5 år siden …… 
af Jette Lillebæk 

Læst i klubbladet sept .03  
Ruth Andersen er blevet træt af genbrug. Efter 6 år på Ibæk 
Strandvej skal Ruth arbejde for  Vejle Handicap Center fra d. 1. Ok-
tober. Inden det skal hun have 14 dages ferie.  

Kommentar til snitlisterne. Sep. 2005 
Inge B. Nielsen, vores kasserer, der i sidste måned blev 50 år, er 
blevet foråret højdespringer blandt vores damer. Inge har forbedret 
sig fra 153 til et snit på 166. Flot Inge. 

Læst Sept. 04 hørt over kuglereturret 
Henning Nielsen har netop haft 14 dages ferie, der primært 
skulle bruges til at lægges fliser og renses tagrender.  Sidstnævnte 
opgave gik ikke så godt. Henning faldt ned og slog sig så voldsomt 
at han ikke engang kunne sidde ned.  

Fra ”Under 4 øjne ”  med Anna M. Jørgensen, Sept. 2003  
Der er også noget med en vis passion for en belgisk san-
ger ? 
Ja, jeg er vild med Helmut Lotti. Jeg er gerne til 1-2 koncerter når 
han er i Danmark, men jeg har også været to gange i Belgien, hvor 
vi bl.a.  besøgte en restaurant hvor han har indspillet en video og 
siddet på den samme bænk som ham i en park, som også op-
træder i videoen. 

Træningskamp læst sept. 03 
 

En ganske almindelig onsdag aften i august havde Seniorleder , Re-
ne Andersen, arrangeret træningsaften for 1. og 2 holdet for herrer, 
som skulle møde hinanden.  
1. holdet vandt 8-2. De lavede ny rekord i første serie hvor de fik  
ram på  1333 kegler. Samlet blev det til 5141 mod 2. holdets 4823. 
Dårligste spiller denne aften for 1. holdet var Claus Johansen, som 
”kun” nåede 828 kegler. 
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Under 4  øjne 
af Jette Lillebæk 
 
Overskriften denne gang burde hedde ”Under 6 øjne”. 
Jeg har nemlig mødt ægteparret Palle og Mette Kristensen.  
Præcis kl. 10.00 en mandag formiddag parkerer jeg foran et ny-
deligt parcelhus i udkanten af Give. Jeg bliver straks budt vel-
kommen med kaffe og Dagmar-kringle.  
 
Tak fordi jeg måtte komme, det er da et dejligt hus I har her. Hvor 
gammelt er det og hvor længe har I boet her?     
Palle: ”huset er fra 1979, vi har boet her siden februar 2006. Ca. 1 1/2 år” 
Det ser ret nyt ud ? 
Palle: ”vi skulle bare male” 
Mette: ” Ja, der var et næsten nyt køkken og bad, så det var sådan set lige til 
at flytte ind til”. 
Hvor kommer I fra ? 
Palle : ”Inden vi kom hertil boede vi 5 1/2 år i Belgien” 
Jeg tænker på oprindeligt ? 
Palle: ” Nåe, jeg er fra Sjælland, nærmere bestemt, Stevns” 
Mette: ” Jeg er oprindelig fynbo, født i Svendborg, men vi har begge to boet 
mange steder” 
Palle: ”Ja, jeg har boet 16 forskellige steder, heraf de 7 i udlandet.  

9 

Hvor længe har I været gift ? 
Palle: ” 8 år, det var på Hillerød råd-
hus” 
Har I fælles børn ? 
Palle: ”Nej, vi har 7 børn til sammen” 
Mette: ” Palle har 2 og jeg har 5 
børn, hvor Mikkel er lidt en efternø-
ler.  
Så har I måske også børnebørn ? 
Mette: ” Palle har 3 og jeg har et ” 
Mette, hvad er det du arbejder 
med ? 
”Jeg er social– og sundhedshjælper ” 
Palle:  ” hun er oprindeligt uddannet 
bager” 
Hvad så med dig Palle, du arbej-
der vel ikke mere eller hvad ? 
”Jeg er pensionist. Jeg har været offi-
cer i Hæren.”  
Var det på grund af dit arbejde I 
flyttede til Belgien ? 
Palle: ”Ja, jeg fik valget at flytte 
rundt i Danmark således jeg skulle 
være 3 forskellige steder af 2 år af 
gangen eller flytte til Belgien. Valget 
var ikke særlig svært.” 
Hvor boede I ? 
Palle: ”I en landsby, der hed Thieu-
sies. Vi boede i et 250 år gammelt 
hus, der havde været bryggeri. Ar-
bejdspladsen var NATO´s største 
base Der boede 18.000 mennesker. 
Ansatte med deres familier” 
Mette: ”Det var som en by, med for-
retninger, supermarked, 12 banes 
bowlingcenter m.m. 

 
 

Savner I sommetider Belgien ? 
Mette: ”en gang imellem, kan jeg 
godt savne det. ” 
Palle: ”Jeg kunne stadig godt tænke 
mig at bo i udlandet.   
Bowlede I også dernede ? 
Palle: ”Ja, der var turnering hver dag. 
Vi deltog hver i to turneringer. 
Vi købte både sko og kugler dernede. 
Det koster ingenting i forhold til her-
hjemme. Da det var en amerikansk 
base var alle priserne i byen de sam-
me som i USA. De skulle føle sig 
hjemme.  
 

Fortsætter næste side 
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Under 4 øjne …. Fortsat 
Palle: ” Man betalte ikke for en 
times bowling, men for en serie. 
En serie kostede 2 Euro pr næ-
se.” 
Arbejde du dernede Mette ? 
Mette: ”nej, jeg var hjemmegå-
ende hele perioden. 
Palle: ”Jo, du hjalp da til i den 
danske kirke med at skaffe pen-
ge til aktiviteter for den danske 
klub. Hun lavede kaffebod med 
Othelo-lagkager. Gløgg til jul og 
meget andet” 
Hvordan med sproget, fik I 
lært fransk ? 
Mette: ”Det foregik på engelsk 
Palle : ”Ja, men jeg kan godt 
klare mig på fransk.  
Hvorfor blev det Enghaven 
og ikke Brande eller Grind-
sted, da I skulle vælge en 
bowlingklub ? 
Mette: ”Der er ingen klub i Bran-
de og Grindsted har slet ikke 
været på tale. 
Palle: ” Vejle var et naturligt 
valg, da vi ofte er i Vejle” 
Har I  deltaget i træningen 
med Trine ? 
Palle: ”Ja, jeg har. Pludselig var 
jeg meldt til uden at ane det.” 
Har du fået noget ud at del-
tage ? 
Palle: ”Jeg kan ikke ramme no-
get mere. Jeg er nok for gammel 
at lave om på.” 
Hvad med dig Mette ? 
Mette: ”Jeg har ikke været med.  

p.g.a en dårlig ryg. Jeg har i øv-
rigt også aftenvagt hver anden 
mandag. Faktisk bowler jeg ikke 
så meget ” 
Hvad er jeres højeste score ? 
Palle: ”Jeg har lavet 248 kegle. 
Mette: ”Jeg har kun opnået 199, 
det er svært at komme over den 
magiske grænse på 200” 
Hvem laver mad her i huset ? 
Palle: ”det gør jeg” 
Hvad skal menuen være, hvis 
I begge synes det er godt ? 
Mette: ”Fisk” 
Palle: ”Det holder vi meget af 
begge to” 
Mette: ” Her om sommeren går vi 
i haven efter egne grøntsager. Vi 
laver meget wok-mad ” 
Har I andre fritidsinteresser 
end bowling ? 
Palle: ”Ja, Mikkel og jeg spiller 
golf” 
Mette: ” Jeg laver meget patch-
work. Jeg gik også til det ,da vi 
boede I Belgien” 
Hvad bliver der sat på video-
en, hvis I skal se en go´film ? 
”Palle: ”nye danske film, f.eks 
Adams Æble” Også gamle eve n-
tyrfilm” 
Mette: ” Jeg kan også godt li´ et 
godt drama. Den må gerne ende 
godt ” 
Tiden er fløjet af sted. Jeg 
skal lige tale med dig Palle om 
dit nye kasserer job.  
 
Se side 20 11 

Ungdom 

De nye snit pr. 30/6 2007  udarbejdet af Jette Lillebæk 

  Navn Gl. 
Snit  

Nyt  
Snit  

 

1 Ynglinge Patrick Sørensen 172 172 B   

2 Ynglinge Mikkel Mortensen 169 162 B 

3 Ynglinge Casper Vilhelm. 140 134 D 

4 Ynglinge Huy Hoang Pham 128 110 D 

      

1 Junior Johnny Tu Tien Vu 142 142 C 

2 Junior Danni Pham - 113  

      

1 Puslinge Mark  Rasmussen 111 95 D 

2 Puslinge Marc Nielsen 93 84 D 

Fødselsdage i ungdomsafdelingen 
September  

01. Jacob Jensen, 13 år 

November 

05. Andreas B. Andersen, 14 år 

Tillykke 


