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BK ENGHAVEN 
Vi er nu allerede 
halvvejs i turnerin-
gen.  
af Henning Nielsen 
 
Nu er lidt over ½ delen af turneringen spil-
let. Enghaven hænger stadig med i flere 
rækker. 
1. division herre ligger lunt og er i høj grad 
med i spillet om at rykke op i ligaen. Det 
bliver en spændende afslutning, 4 måske 5 
hold er inde i billedet til det forjættede land. 
Andre hold det går godt for og som ligger til 
eller spiller med om medaljer er damer 2. 
holdet, hvor holdet har 50 point på 1. plad-
sen nr. 2 har 34 point, så det ser rigtig godt 
ud. 
Mix 1 ligger på 2. pladsen med kun 4 point 
op til førstepladsen. Mix 3 ligger også på 2. 
pladsen, men har 14 point op til førsteplad-
sen. 
Ind i mellem er der også flotte resultater fra 
hold der sætter hold rekorder, jysk rekord 
(1. hold herre) og en enkelt person, der har 
sat dansk rekord for oldboys (Finn Ander-
sen). 
 

Under 4 øjne med 
Morten Korsgaard 

side 4 
 
Sæt smil på dagen 

side 9 
 
Hvem bliver forårets 
højdespringer og 
dykker 

side 11 
 
Det stod der dengang 

side 15 
 
Forårets stævner  

side 17 
 
Hørt over kugle-
returen 
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God Påske  

Bestyrelsen i  BK Enghaven 
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  
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info@enghaven-bowling.dk 

1. Suppleant 
A.M. Jørgensen  
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boma11@get2net.dk 

2. Suppleant  
Kasper Laursen  
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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 
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Tiden går …. 
af Henning Nielsen 

 
Ernst vil forsøge at lave en rekordbog for klub-
bens hold. 
Vi i bestyrelsen håber I alle har det sjovt med 
jeres bowling. 
Bestyrelsen har gang i flere ting i øjeblikket. I 
forbindelse med ejerskiftet i bowlinghallen skal 
vi have nye trøjer, og vi er ved at indhente til-
bud og se om vi kan finde nogle sponsorer. 

Vi har fået lagt sidste hånd på aftalen med Trine og Jette om 
træning i foråret – det bliver 6 gange i alt. Der er sat opslag i hal-
len. 
Generalforsamling er fastsat til den 17. maj med klubmesterskab 
og klubfest – se annonce i bladet.  
 
I forbindelse med generalforsamlingen skal der findes en ny 
ungdomsleder, idet Brian har meddelt at han stopper. 
Jonna og jeg er også på valg, vi overvejer stadig om vi vil fort-
sætte 
Årsagen til at vi overvejer dette er, at vi ikke synes, at der ikke er 
den fornødne opbakning blandt medlemmerne til at få udført det 
arbejde, som nu en gang hører til at drive en klub. Især dommer-
gerningen er der problemer med. Jeg synes der er for dårligt, at 
alle, der har dommerkort ikke tager del i dette arbejde. Ofte er 
det de samme 3 – 4 personer, der må trækkes på. Jeg håber det 
vil forbedre sig og medlemmerne vil være med til at tage ansvar. 
Det skal være sjovt at komme i bowlingklubben –  
også for bestyrelsen. 
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Så er det igen tid til at afholde  
BK Enghavens klubmesterskab  

 
Lørdag den 17. Maj 

 
 med start kl. 10.00 og 12.30 

 

 
Præmieoverrækkelse ca. kl. 16.30 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hold øje med  tilmeldingslisten der vil blive hængt  
op i hallen. 
 
OBS ! Spisning kl. 19.30 ( efter generalforsamlingen ) 

2008 

Der skal spilles i god-
kendt klubdragt. 

Glimt fra sidste års klubmesterskab, som blev 
vundet af Egon Sørensen og Pia Guldbrand 
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

Det er man-
dag aften. Jeg 
har en aftale 
med den 35 
årige Morten 
Korsgaard.  

Vi sætter os i cafeen og i 
baggrunden hører vi kug-
ler på vej mod keglerne. 
Det er første aften, i en 
ny omgang, med klub-
bens to kompetente træ-
nere. Rigtig mange har 
meldt sig denne gang, 
men ikke Morten. 
Hvorfor er du ikke med ? 
” Det har jeg ikke lyst til. Hvis jeg 
skal forbedre mig vil jeg hellere træ-
ne nogle ekstra timer selv hver uge ”  
Dit snit ligger på 181 i øjeblik-
ket, du har forbedret dig siden 
efteråret ? 
”Det er meget muligt. Jeg må ind-
rømme jeg ikke går så meget op i 
snit. Jeg træner om mandagen fordi 
jeg kan li´ at spille bowling ”  
Du har ikke været så længe i 
klubben ? 

”Jeg tror jeg blev meldt ind om-
kring september måned sidste år ” 
Hvor har du spillet før ? 
” I Sundby ” 
Jeg har hørt du har været 
dansk mester ? 
”Ja, det var i 1999 med Sundby. 
DM for hold ”  
Hvornår flyttede I til Vejle ? 
” 1. November 2006 ” 
Er i fra Vejle ? 
” Nej, vi kommer begge fra Her-
ning, men har boet 9 år i Vanløse ” 
Hvorfor så lige Vejle ? 
”Vi ville gerne tættere på familien, 
men dog ikke til Herning. Vi havde 
hørt det måske var nemmere at få 
job i trekantområdet ” 
Hvem er vi ?  
” Det er min kone Terri og vores to 
børn. Natasja på 6 år og Rune på 
3 år ” 
I bor i Bredballe i et ret nyt 
hus ? 
” det var faktisk lidt tilfældigt, vi så 
også på hus i Mølholm og Vinding, 
men en dag min kone skulle til 
jobsamtale i Vejle var hun lige om-
kring Bredballe og se på et hus 
hun havde set på nettet. Straks 
hun kom hjem fik jeg besked på at 
ta´toget til Vejle og se på huset. 
Og så gik det stærkt. I løbet af et 
par dage var huset vores ” 

 

 

Hvorfor Enghaven ? 
” Jeg kendte Kenneth ”Bager”  fra 
tiden i Herning. Vi har spillet i sam-
me klub. Jeg kender også hans ko-
ne,  Karen. Så valget var let, så 
kendte jeg da mindst én ” 
Hvor længe har du spillet bow-
ling ? 
” de sidste 21 år. Jeg begyndte som 
”sidste års junior”  Jeg kender i øv-
rigt også Michael Sørensen og Egon 
Sørensen. De var begge med på det 
hold som vandt DM i 1999 ” 
Hvad er den højeste individuelle 
serie du har lavet ?  
” 299 i træning. Det skete for ca. 15 
år siden i Herning ” 
Hvad er din rekord på 4 serier ? 
” 950 eller der omkring ” 
Hvor arbejder du henne ? 
” På Fertin. Jeg er IT-mand. Er ud-
dannet Datamatiker. Min kone ar-
bejder også på Fertin, men vi er i 
hver vores afdeling ”  

Har du andre fritidsinteresser 
end bowling ? 
” Tja, jeg kan godt li at læse bø-
ger. Både spændings- , fantasi-  
og kriminalbøger og så er jeg stor 
fodboldfan af FC Midtjylland.  
Ellers lever jeg såmænd et ganske 
almindeligt forstadsliv med famili-
en”  
Har du og familien været på 
vinterferie ? 
” Nej, skiferie gider jeg simpelthen 
ikke spilde min tid på. Til gengæld 
har vi allerede planlagt sommerfe-
rien til næste år. Vi ville allerede i 
år have været på bondegårdsferie, 
men alt var udsolgt så vi har  
reserveret til næste år ”   
Jeg vil sige tak for i dag. 
” jeg vil lige sige at jeg synes det 
er træls at der ikke er noget hygge 
blandt spillerne efter træning. Der 
er ikke megen klub ånd. Alle har 
så travlt med at komme hjem.  
Da jeg spillede i ”Sundby” sad vi 
altid efter træning og hyggede os.  
Mangel på samme kan måske på 
sigt godt få mig til at stoppe med 
at spille bowling ” 
Jeg giver dig ret. Selv når vi 
har klubmøde går mange hjem 
uden at deltage. Det er ærger-
ligt at alle altid har så travlt.  

Morten Korsgaard 
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Tillykke til alle jer der har 
fødselsdag Særlig tillykke til 
jer der har en rund fødsels-
dag.  
 

40 år  
Lars Nielsen bliver 
40 år, lørdag  d. 8. Marts 
 
30 år 
Thomas Alrø runder 
30 år fredag d. 14. Marts.  
 
 
 

 
 

 
 
 

11. Karin Friis, 52 år 
 

 
 

04. Karsten Lillebæk, 51 år 
05. Diana Frandsen, 28 år 
05. Dick Rasmussen, 33 år 
06. Bao Thien Vu, 47 år 
16. Harry Flint, 63 år 
17. Ernst Guldbrand, 52 år 
19. Mickey Laursen, 38 år 
25. Gitta Laursen, 65 år 

 
 
 

04. Poul Nielsen, 51 år 
04. John Krogh, 54 år 
13. Claus Johansen, 38 år 
19. Frede Jensen, 53 år 
21. Roald Kristensen, 59 år 
25. Lau Jensen, 44 år 
 
 

 
 

Tillykke Tillykke Tillykke  Tillykke   
 

Februar 

Marts 

April 
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Søndag d. 30-12-07 havde vi sølvbryllup.  
 
Dagen begyndte med morgensang kl 8 
på Pilevænget.  
Der stod ca. 40-50 mennesker med fak-
ler og sang. Da vi kom ud blev der 
tændt romerlys.  
Vi kørte til Løget Højs festlokaler og fik 
morgenkaffe.  
Kl 18 havde vi inviteret gæster til 
Mølkjær kro, hvor vi havde en dejlig   
aften med taler og mange sjove indlæg.  
Vi blev præsenteret for Deal no Deal. hvor vi skulle væl-
ge en kuffert og så spillede vi lige som i tv. I en af kuffer-
terne var der et billede af min yndlings sanger Helmut 
Lotti og mig så jeg sad og tænkte hvorfor de havde taget 
det billede, men jeg fik at vide at den vandt jeg jo ikke, 
Efter ”spillet” fik jeg overdraget billedet med Helmut  Lot-
to og mig. De viste sig at de ( ungerne ) havde sendt bil-
ledet til Helmut og han havde så returneret billedet med 
en autograf og hilsen på. Det var en dejlig gave at få.  
Vi fik så mange flotte gaver og  havde 
en uforglemmelig dag.  
Så med denne lille beretning fra vores 
store dag vil vi gerne sige tak for op-
mærksomheden. 
Hilsen  
Anna Margrethe og Jan Jørgensen 
 
 

morgensang 

Så er vi klar til fest på Mølkjær kro 



Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk 
Telefon: 75712680 eller 20 936 122 

 

email:    jette@vfi.dk 
Oplag:  ca. 100 stk 

 

Næste nummer: Maj 2008    
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Licenskort 
Har du husket  

at betale  
dit nye licenskort ? 

  

Kasseren 
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af Jette Lillebæk 
Lidt til smilehullet 

Der var engang en 
blondine, der skulle 
på ferie. 
"hvor er dit pas?" 
spurgte paskontrol-
len. 
"Det ligger henne 
på trappen." 
"hvorfor?" 
"fordi, der står 'pas 
på trappen'  
 

Hvad får man hvis man krydser en bager og en 
terrorist? 
 

svar: en dræber snegl  

Ole skulle møde i 
skole kl. 8 men 
kommer først kl. 
halv 9. 
 
Læreren: Ole, 
hvorfor kommer 
du først nu? 
 
Ole: Fordi jeg 
drømte om en 
fodboldkamp. 
 
Læreren: Kom-
mer du for sent 
pågrund af en 
drøm? 
 
Ole: Ja, for der 
var forlænget 
spilletid.  
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De nye snit pr. 30. november 2007 udarbejdet af Jette Lillebæk   
 Sidste 

gang 
Navn Gl. 

Snit 
Nyt  
Snit 

  

1 1 Lars Nielsen 217 215 ���� Elite 

2 2 Michael Sørens. 197 207 ���� Elite 

3 ny Henrik Sørensen 193 202 ���� Elite 

4 3 Karsten Rothborg 196 201 ���� Elite 

5 5 Thomas Alrø 191 193 ���� A 

6 10 Kenneth Kristen. 186 193 ���� A 

7 - Mickey Laursen - 192  A 

8 6 Finn Andersen 189 191 ���� A 

9 4 Bao Thien Vu 195 191 ���� A 

10 8 Lars Andersen 188 190 ���� A 

11 11 Rene Andersen 184 186 ���� A 

12  John Krogh 165 183 ���� B 

13 ny Dick Rasmussen - 181  B 

14 12 Roald Kristensen 182 180 ���� B 

15 27 Per Frandsen 167 177 ���� B 

16 17 Kurt Agerbech 179 177 ���� B 

17 14 N. C. Svendsen 180 177 ���� B 

18 16 Ove Jørgensen 179 176 ���� B 

19 28 Kasper Laursen 167 176 ���� B 

20 - Claus Rasmussen - 176  B 

21 - Patrick Sørensen 172 174 ���� C 

22 - Morten Korsgård - 174  C 

23 - Erling Sørensen 179 173 ���� C 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

24 39 Poul Kaltoft 153 172 ���� C 

25 23 Brian Jørgensen 171 170 ���� C 

26 22 Ingvard Olesen 172 170 ���� C 

27 19 Per S. Madsen 173 170 ���� C 

28 30 Leif Laursen 165 169 ���� C 

29 20 Henning Nielsen 173 167 ���� C 

30 15 Ove Bertelsen 180 166 ���� C 

31 21 Harry Flint 173 164 ���� C 

32 25 Curt Kristensen 168 164 ���� C 

33 29 Ernst Guldbrand 166 164 ���� C 

34 38 Poul Nielsen 153 163 ���� C 

35 35 Erik Hansen 160 163 ���� C 

36 34 Niller 160 159 ���� D 

37 40 Frede Jensen 153 158 ���� D 

38 36 Dennis Frandsen 159 158 ���� D 

39 33 John Friis  162 157 ���� D 

40 13 Karsten Lillebæk 181 157 ���� D 

41 37 Mogens Andersen 157 155 ���� D 

42 43 Thomas Rønnpag. 138 151 ���� D 

43 41 Torben Slot 150 143 ���� D 

44 32 Marc Selmer 163 143 ���� D 

45 42 Peter F. Larsen 139 141 ���� D 

46 46 Daniel Bak 127 139 ���� D 

Efterårets højde-
springer bliver den 
64 årige Poul Kal-
toft. Han er steget 
med 19 i snit.  
Lige i hælene ligger 
John Krogh med 
en stigning på 18 i 
snit.  

Efterårets  dykker bliver Karsten 
Lillebæk. Han er dykket med 24, 
nemlig fra 181 til 157. Det er sket 
på 14 serier.  
” Jeg ved faktisk ikke hvorfor, 
men heldigvis er jeg på rette spor 
igen ”  

Lige i hælene på Karsten, Marc Selmer Han er gået til-
bage med –20 i snit. Han er dog på rette vej tilbage. 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

46 44 Gert Frandsen 137 135 ���� D 
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Damer 
 Sidste 

gang 
Navn Gl. 

Snit 
Nyt  
Snit 

  

1 3 Henny Olsen 178 174 ���� B 

2 2 Ruth Andersen 149 170 ���� B 

3 1 Pia Guldbrand 162 167 ���� B 

4 6 Inge B. Nielsen  158 161 ���� B 

5 8 Tove Blirup 154 155 ���� C 

6 11 A.M. Jørgensen 140 154 ���� C 

7 4 Gitta Laursen 161 154 ���� C 

8 9 Kirsten Jensen 150 148 ���� C 

9 7 Ghita Lorentsen 158 147 ���� C 

10 - Linnea Skøtt *  - 145 - C 

11 10 Karin Friis 142 138 ���� D 

12 18 Inge Jørgensen * 124  136  ���� D 

13 19 Jonna Nielsen 124 136 ���� D 

14 12 Linda Hansen * 136 135 ���� D 

15 20 Hanne Sørensen * 123 124 ���� D 

16 - Hanne Andersen * - 124 - D 

17 - Jette Larsen * - 119 - D 

18 16 Diana Frandsen * 129 115 ���� D 

19 - Ulla Haaning * - 110 - D Sp
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Lidt mere til  
smilehullet Manden der havde været 

ude for en ulykke 
Manden der har været ude 
for en ulykke, har fået am-
puteret begge ben! Læ-
gen:"Nå, Hr. Hansen, jeg 
har en god og en dårlig ny-
hed til Dem!"  
- "Lad og få den gode 
først", siger Hr. Hansen  
- "Ja, jeg har skaffet en 
motoriseret kørestol til 
Dem Hr. Hansen!"  
- "Det lyder godt, men 
hvad er den dårlige nyhed 
så?"  
- "Den er med kickstar-
ter...." 

Hun var utrolig flot, kvinden 
der kom ind på baren, med et 
par bukser der sad som malet 
på.  
 
"Hvordan kommer man i så-
dan et sådan et par stramme 
bukser?" ville Flemming vide.  
 
"Du kan jo starte med at by-
de på en drink ..." 
 

Hvorfor har De sagt 
Deres lejer op, Fru 
Hansen 
Han var da sådan en 
pæn mand ? 
Jeg stoler ikke på 
folk, der dækker de-
res nøglehul til 
 

En blondine og en  
brunette er taget på 
stranden. 
 
Brunetten: hvorfor ligger 
du med åbne øjne, og 
kigger op i solen? 
Blondinen: det er fordi 
jeg gerne vil have brune 
øjne! 
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Ungdom  

Stort tillykke til de ungdomsspillere der lige har 
haft fødselsdag eller har det i nærmeste fremtid.  

Johnny Tu Tien Vu 22. Februar, 16 år 

Sarah Gaarsvig  13, marts, 13 år 

Mikkel  Mortensen 20. April , 17 år 

  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 

Mit første stævne  
af Martine Madsen, 13 år 
Jeg har været til JBwF’s ungdomsstævne den 16. februar 2008 i Bowl’n 
Fun i Vejle. Det var virkelig sjovt at være med. De 8 bedste piger, og 8 
bedste drenge, gik videre til finalen, om søndagen den 17. februar. Den 
bedste serie jeg lavede, var 1. serie, hvor jeg fik 153. Min personlige re-
kord. Jeg gik desværre ikke videre. Da jeg havde spillet de 6 indledende 
serier lå jeg til en 9. plads. Men jeg røg længere ned, fordi der var an-
dre der skulle spille bagefter. Men som sagt, var det sjovt at være med, 
og det er det vigtigste. 

19 15 

Det stod der bl.a.  i klubbladet i februar-
nummeret for 1-5 år siden …… 
af Jette Lillebæk 
 

Fra ”Hørt i krogene” feb. 2003 
Henny Olsen var lidt uheldig da hun med sit hold en aften nød 
”Gode Ben” i Centret. Da hun ville kaste et ben i affaldsdåsen 
ramte hun ved siden af og benet røg ned i Ruth Andersens 
fadøl.   
 

Fra ”Hørt i krogene” feb. 2004 
Nytåret er tiden for nytårsforsætter. Således også for Torben 
Sloth og John Krog.  De har væddet 1000 kr. om hvem der 
kan tabe sig mest inden en given dato. 
 
 
Fra ”Under 4 øjne” feb. 2004 
Interview med Claus efter overtagelse af bowlinghallen. 
Hvad har du af planer for centret ? 
Først og fremmest skal vi have en bedre service. F.eks kan man 
nu bestille drikkevarer oppe ved banerne. Jeg har mange gode 
ideer, men jeg skal jo lige i gang. Jeg har dog bestemt der skal 
males til sommer og så vil jeg gøre mere ud af maden.  
 

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 føl-
gende weekend. Der vil være kampolie på banerne 7-10 lagt på 
til start klokken 17.00. 
 

Under rubrikken ”Tillykke” feb. 2007 
Poul Nielsen kan onsdag d. 4. April fejre 50 somre.  
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Bruxelles 
af Kasper Laursen 
 

Belgien er et pulserende, moderne land, som 
gerne tager imod turister og besøgende, mens 
man tillige kan komme på herrens mark, såfremt 
man ikke taler fransk. Det fik undertegnede at 
føle, da jeg var på et forlænget weekendophold 
i Bruxelles medio januar for at besøge en tidlige-
re medstuderende, der nu har et midlertidigt job 
i EU-kommissionen som translatør. Lige et job 
for mig måske, selvom presset og kravene er 
tårnhøje der. Ens kompetencer bliver sgu afprøvet 110 %! 
Vi fik rigtigt leget turister i 3 dage, taget en masse billeder, spist ude 
til overvejende billige penge og set Bruxelles fra taget af en turistbus. 
Selvfølgelig skulle der tillige guffes belgiske vafler med fyld, som man 
må indrømme, at de er mestre til at fremstille. Det er spændende at 
beskue et fremmed folkefærd, men i og med at 85 % af dem taler 
fransk og 14 % flamsk, måtte selv jeg som nyudklækket translatør 
have en kollega ved min side konstant. Som for eksempel ved min 
hjemrejse, hvor jeg skulle aflevere hendes nøgler, inden flyet afgik 
1½ time senere. De fattede hverken, engelsk, tysk, spansk, jysk, el-
ler hvad jeg ellers kan gebærde mig på, så jeg blev næsten efter 
ihærdig indtrængen fysisk nægtet adgang i en af EU-kommissionens 
bygninger på et kritisk tidspunkt, men med ekstern hjælp fik jeg en 
tredjepart til at tolke budskabet og nåede faktisk mit forsinkede fly. 
Deres drikkevand smager lige så dårligt i Bruxelles, som de kører. De 
venter til 3 meter før fodgængerfeltet, førend de bremser, hvilket 
forårsager adskillige unødvendige spjæt. Et hellefyr blev også torpe-
deret ved siden af mig, hvorefter hele den forhjulstrukkede bil var 
oven på soklen og ikke kunne røre sig. Jeg fik at vide, at det er hver-
dagskost i Bruxelles. Okay, nogle gang kan folk også have lidt for 
travlt, synes jeg. 
I alt er det en ikke imponerende eller farverig hovedstad, om end 
den er et besøg værd, såfremt man kan nøjes med en forlænget 
weekend eller max. en uges ferieophold. 

Kasper Lauersen 
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Stævner i foråret  
City Bowling, Odense, 9 pin 
Fra Skærtorsdag til 2. Påskedag. 
1. start 115 kr. , 3 starter 310 kr.   
 
Ta´ til Holstebro  
d. 22-24 marts, 9 pin 
110 kr. pr. start 
Ungdomsstævne 9 pin  
Skærtorsdag d. 20. marts.  
Startgebyr kun 50 kr. pr. start  
 
Cimbrer, Påske Cup, Ålborg. 
9. + 20/21 marts. 
6 serier pr. start.  
1. Start 250 kr. ( 9/3 dog 200 kr. ) Efterfølgende 
starter koster 200 kr.  
 
Århus kalder til ungdomsstævne 
Århus Bowlinghal, søndag d. 6. april  
For alle mellem 18-23 år.  
Holdturnering med 4 spillere. 600 kr. pr. hold 
Herrer/Dame/Mix hold.  
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Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 
 

 

Karsten og Jette Lillebæk 
har netop været en uge på skiferie i de 
franske alper. De havde kun sønnen 
Christian med. Datteren Ida , snart 3 år, 
blev hjemme hos mormor og morfar. 
I 2009 skal hun også med.   

 
Ernst og Pia Guldbrand blev 
d. 2. januar mormor og morfar til Mik-
kel. Det er deres første barnebarn.  
 

Torben Sloth var midt i decem-
ber en uge på Tenerife.  
 

Githa Lorensen har også været 
en uge på Tenerife. Hun rejste dog først 
d. 23. december og holdt altså jul under 
de varme himmelstrøg.  
 

Palle Kristensen har fået som-
merjob i Legoland. I hele sæsonen vil 
du kunne finde ham i Legoredo-town 
området hver anden weekend når Mette 
også passer sit job.  
 

Karsten Lillebæk blev den 
heldige vinder af chokolade ved bladets 
konkurrence i sidste nummer.  

Kasper Laursen 
kom igen til at smække sig 
uden for sin lejlighed. Det er 3. 
gang, det sker, og igen måtte 
han bøffe 600 kr. kontant. Me-
get træls, synes Kasper  
 ” Ufatteligt, jeg ikke snart læ-
rer det ” 
 

Kaper Laursen   
er blevet færdiguddannet. 6½ 
års studier har nu gjort ham til 
cand.ling.merc. (kandidat i 
lingvistik (sprogvidenskab) og 
merkonom). 
” Det er bare så fedt, helt 
vildt, og jeg har næsten svært 
ved at fatte det!  
Nu er jeg dagpengeberettiget, 
mens jobsøgningen så småt 
fortsætter. Primært oversæt-
telse og translatørjob, men og-
så PR, salg og marketing har 
interesse og ikke nødvendigvis 
i eller omkring Vejle. Vi må se, 
hvad det bliver til! ” 
 

Henny Olsen og hen-
des mand Manne har solgt de-
res hus på Søvej, på Uhrhøj pr. 
1. april.  Indtil de finder noget 
andet vil de bo i sommerhus.  
 

Ingvard Olesen og 
hustruen Gunhild tager sidst i 
marts en uge til Gran Canaria.  
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Generalforsamling 
 

Lørdag, den 17. maj 2008 kl. 17.30 
i Vejle Bowling Center 

 
Dagsorden 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være forman-
den i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen  d.v.s. den 
10.05.2008. 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingenter 
6. Valg af bestyrelse, suppleanter,  
    1 regnskabskyndig revisor  
     samt valg af 2 medlemmer til seniorudvalget. 
7. Eventuelt 

HVEM BLIVER ÅRETS BOWLER? 
 
Hvem er og har været den bedste kammerat, den bedste 
bowler.  
Ja, lige det der har gjort ham/hende til årets bowler. 
 
Kom med dit forslag til Henning Nielsen senest den 
30.04.08 
 


