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Bestyrelsen i  BK Enghaven 

Glædelig 
jul og 
godt  
nytår 

Ja så kom vi godt i gang med 
sæsonen. 
Af Anna Margrethe Jørgensen, formand 
 

Jeg vil begynde dette indlæg med at ønske tillykke 
til alle de medlemmer som er kommet hjem med 
gode resultater. 
De resultater som I har lavet håber jeg også for-
sætter i det nye år. 
 

Vores ungdom har også ydet et godt stykke arbej-
de. De har fået mange oplevelser på deres turer. 
 

Vi har også fået en regionsmester søndag d. 9.  
november. Den dygtige og heldige var Bao. 
Samme dag fik Ulla Berthelsen mesterskabet i 
dame D. 
Karen Marie Haargaard  fik Bronze i dame A 
I Odense Bowling Hal spillede man Mix. double og 
her fik Mallo og Trine en tredjeplads. 
 

Vi har haft træning med Trine og Jette som jeg hå-
ber, vil komme til næste år igen.  
Hvis der er stemning for det. 
 

Så har vi lige vores bingovagter som man skal hu-
ske og skrive sig på til. 
Dommere skal vi også huske at vi skal bruge. 
 
Nu er det snart jul og jeg vil gerne ønske alle  
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.  
 

Formand 
A.M. Jørgensen  

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

annam@enghaven-bowling.dk 
 

Næstformand 
Thomas Alrø  

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

 
tla@stofanet.dk 

Kasserer 
Kasper Laursen  

 
30 26 75 83 

 
kasserer@enghaven-bowling.dk 

Sekretær 
Jonna Nielsen 

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

 
jonna@enghaven-bowling.dk 

Seniorleder: 
Ernst Guldbrand  
 

Udvalgsmedlemmer: 
Henning Nielsen 
Brian Jørgensen 

  
Tlf. 41 23 50 33 

 
Tlf. 30 27 03 67 
Tlf. 22 42 70 47 

 
ernstogpia@tunet.dk 
 
 

Ungdomsleder 
Daniel Bak 

 
Tlf. 31 26 42 61 

 

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Rønnpage  

 
Tlf. 40 17 28 32 

 
info@enghaven-bowling.dk 

1. Suppleant 
Henning Nielsen 

 
Tlf. 75 86 80 27  

 
 

2. Suppleant  
Jette Lillebæk 

Tlf. 75 71 26 80 
el. 20 936 122 

 
jeli@cityvision.dk 

Revisor 
John Krogh  

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

 

   

Bingoudvalget 
Diana Frandsen 
Gert Frandsen 

 
75 83 14 44 eller 30 25 45 80 
75 83 14 44 eller 21 73 14 35 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til 4 personer 
 
250 g mel  
125 g smør (smeltet)  
3 3/4 dl mælk  
3 æggeblommer  
3 stiftpiskede æggehvider  
1 tsk. salt  
½ tsk. kardemomme  
½ tsk. vanillesukker  
2 tsk. bagepulver  
 
Mælk og æggeblommer blandes. Mel, salt, kardemomme, vanille-
sukker og bagepulver. 
Til sidst tilsættes smeltet smør. Røres til en ensartet dej, hvorefter 
de piskede æggehvider tilsættes.  
 
Dejen skal hvile 4-5 minutter.  
 
Der kan med fordel laves en stor portion, der kan fryses. For senere 
at kunne spises.  
God fornøjelse. 

af Jette Lillebæk 

En af mine bedste opskrifter    

 
 
 
 

Julen nærmer sig. Hvorfor 
ikke hygge sig med at lave 
æbleskiver. Her får du en 
opskrift fra Henning Nielsen 

Hennings Æbleskiver 
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Ebeltoft tur.  
Af Jonna Nielsen 

 
Vi havde for lang tid siden aftalt med vore børn, at vi skulle 
have en miniferie i kommunens lejlighed i Ebeltoft.  
 

Det blev fredag i uge 42 til torsdag i uge 43. Vi skulle selv-
følgelig også være sammen med vores dejlige barnebarn, 
Kristian.  
Vi havde en dejlig weekend, hvor der blev hygget, og spillet 
spil.  
 

Lørdag var vi i Kattegat Centret, og Kristian hyggede sig, 
sammen med os og alle fiskene og hvalerne.  
 

Da de unge var taget hjem havde vi bestemt os for at tage 
en tur i Ebeltoft Bowling hal.  Vi havde naturligvis vore kug-
ler med derop. 
  
Vi kørte derned mandag, men alt var optaget, så vi kunne 
først komme til tirsdag kl. 16 til 18, så det var jo fint.  
Vi ankom tirsdag, og personale var i gang med at lægge olie 
på, for øvrigt med en kost og en klud. :)  
Vi spillede og det gik ikke så godt i starten, men efterhånden 
gik det faktisk godt især for Henning, der lavede 208 og 
213.  
De to fyre der var i hallen, spurgte om Henning ikke skulle 
med på deres 200 kegle stævneliste. Alle der var på denne 
liste skulle spille igen den 9. januar.  
Og feriefondens lejlighed var ledig denne weekend, så vi har 
booket, og Henning vil deltage.  
Fortsættelse følger… i næste nummer.  
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

 

Begge lidt 
forsinkede  
mødtes jeg 
med min 
gæst en 

mandag eftermiddag i 
Bowl ´n´ Fun”.  Navnet 
er Karen Marie Haar-
gaard, 53 år.  
Hvor bor du ? 
”P.t bor jeg på Skovtoften, der 
ligger på Lille Grundet, men 
jeg er for nylig blevet skilt og 
flytter derfor snart i lejlighed 
på Vardevej ” 
Har du børn ? 
”Ja, 2 piger. Kamilla der snart 
bliver 18 år og Katrine der er 
26 år” 
Er du vejlenser ? 
”Jeg er født i Gauerslund og 
vokset op i Mørkholt, men i 
mange år, faktisk siden 76-77, 
har jeg boet i Vejle.  
Du er netop meldt ind i 
klubben d. 1. oktober, hvor 
du kom fra Hvepsene.  
Hvad gik galt?  

” Tja, hvad gik galt. Vi fik tilmeldt 
et seks-mands hold til den kom-
mende sæson, men én blev sur 
og meldte sig ud. En anden, en 
nordmand, savnede Norge, og 
rejse hjem. Vi kunne godt have 
brugt mine piger som reserver, 
da de er ret gode lystbowlere, 
men det hele faldt sammen og vi 
valgte at melde holdet af” 
Kunne I ikke melde et 3-
mands hold til ? 
” Det var desværre for sent” 
Glæder du dig til at spille på 
hold igen ? 
”Ja, helt sikkert ” 
Hvad ligger dit snit på ? 
”170, tror jeg” 
Jeg har i dag været på Info-
sport, dit snit ligger på 177, 
men sidste efterår lå dit snit 
på 185 ? 
”Ja, jeg svinger meget. Ligger på 
et snit mellem 170-185, har dog 
ikke nogen forklaring på det ” 
Har du ikke spillet noget  
snittællende i dette efterår ? 
” Kun i går, men det er ikke værd 
at tale om. Jeg spillede regions-
mesterskab i Kolding ” 
Har du nogle titler ? 
”Jeg blev klubmester sidste år og 
vist også forrige år. Jeg er en  
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skovl til at huske titler ” 
Hvordan kom du i gang 
med at bowle ? 
” Vi havde et arrangement 
med firmaet, hvor vi var ude 
at bowle. Pletten var lige åb-
net og jeg blev spurgt om 
jeg ville være med til at 
starte en klub op” 
Hvorfor blev det ikke 
Enghaven ? 
”Det var rent tilfældigt ” 
Er du seriøs ? 
”Ja, jeg bowler ikke 
for sjovt, jo selvføl-
geligt hvis det er i 
fritiden, men jeg spil-
ler altid for at vinde ” 
Vil du deltage i 
den ekstra træ-
ning med Trine og 
Jette ? 
”Nej, det tror jeg ikke. Jeg 
har lært bowling fra bunden 
af Leo Klitte og vil jeg få et 
problem, tror jeg, jeg vil 
kontakte ham ” 
Hvor arbejder du ? 
” i en integreret daginstituti-
on der hedder Alfahøj, og 
som ligger i Vinding” 
 

Er du uddannet 
pædagog ? 
”Ja, fra seminariet i Kolding” 
Hvad er din livret ? 
”Det er et godt spørgsmål … 
Wokmad  er ikke det ringeste 
man kan spise.  
Hvad har du lavet i din 
sommerferie ? 
” Ikke noget særligt, jeg var 
nogle dage i sommerhus ” 
Står du på ski ? 
” Ja, det gør jeg. Jeg har dog 

kun været af sted 
to gange de sidste 
10-12 år, men det 
vil jeg til at gøre 
noget ved ” 
Har du andre in-
teresser end 
bowling ? 

” Ja, jeg kan godt li´ at spille 
kort, vandre i bjerge enten i 
Norge eller syd på. Og så går 
jeg til sådan noget ”bøj og 
stræk” …. Fitness. Man skal 
jo prøve at holde sig  i form ” 
Læser du ? 
”Ja, jeg elsker at læse. Er i 
øjeblikket i gang med en au-
tentisk roman ” 
Det var vist alt. Tak for 
nu. 

Karen Marie  
Haargaard er ud 
af en søskende-
flok på syv, hvor 

hun er den  
næstældste. 
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Turen går til Australien 
af Daniel Bak og Majbritt Ravn 
 
Første del : 
 
Det hele begyndte i oktober 2007, hvor de fire billetter blev 
bestilt til os og Majbritts søster og svoger. 
 
Nu havde vi god tid til planlægningen. 
Australien er jo et stort land, selv den lille ø vores prinses-
se Mary kommer fra, er større end lille Danmark, så vi måt-
te vælge hvilke ting vi ville nå at opleve på de tre uger vi 
havde dernede. 
Endelig skete det, en kold torsdag morgen d. 9 oktober kl. 
halv fem tog vi toget fra Horsens banegård mod Hamborg.   
Kl. 15.30 lettede flyet fra tysk jord. Med en landing i Dubai 
og Singapore ender vi i Melbourne godt 29 timer senere. I 
Melbourne bliver vi modtaget af Majbritts moster. Klokken 
var 2 om natten og vi var ret smadret.  
Vi havde en slags afslappet weekend efter den lange rejse, 
hvor vi så lidt af byen på gåben. Puha Melbourne er en stor 
by. 

 
Mandag morgen skulle vi videre til andet 
stop, Brisbane. Her blev vi modtaget af 
Majbritts svogers onkel. Dagen efter 
skulle vi ud og fodre papegøjer i en nati-
onalpark med en regnskov.  
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Her så vi også vores første 
kænguru, den var desværre 
bare langt væk.  
Efter den tur skulle der også 
være tid til sol og strand så 
hvorfor ikke tage til Surfers 
Paradise en af de mest 
kendte surf strande i Au-
stralien.  
Sidste dag i Brisbane tog vi 
til Australia Zoo som den verdens kendte Steve Irwin 
(Krokodille jægeren) oprettede. Her var både krokodiller, koa-
laer, kænguruer og mange andre dyr, det er helt sikkert en 
dags oplevelser værd.     
 
Ja dagen efter nåede vi så til turens tredje stop Sydney, den 
mest travle by til nu. Også den første by hvor vi stod på helt 
egne ben. Her fandt vi også ud af at man ikke kan stole på 
taxaer, selv de samme ture kostede vidt forskellige beløb. 
Men man må sige at Sydney er en flot og stor by med masser 
af shopping muligheder. 
 
Det fandt vi rigtigt ud af den anden dag vi var der, da vi valg-
te at dele os i et indkøbscenter midt i Sydney, det skulle vi al-
drig have gjort. Da vi skulle mødes igen fandt vi hurtigt ud af 
at noget var gået galt, da der var en masse indkøbscentre der 
hang sammen under jorden, så før de to andre havde set sig 
om, var de tre gader væk fra hvor vi skiltes.  
 
Nu var tiden ved at være knap for vi skulle ud og sejle med 
en hjuldamper så vi var glade for mobiltelefonen, vi fandt da 
hinanden igen. 
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Hjuldamper turen var en sol-
nedgangs tur forbi operahu-
set og ind  
under Sydney Harbour 
Bridge. Det var en rigtig flot 
tur, men nu var det jo så ble-
vet sent den sidste dag i Syd-
ney og luksus. 
Nu tænker I nok slut på luk-
sus??? Ja nu skulle vi jo til-
bringe de næste 14 dage i en 
autocamper, 5 personer og 
den var vel 7 kvm og 7 meter 
lang og 3,5 meter høj. Ja et 
stort skrummel. 
 
Men hvor var vi nu? Jo i Alice 
Springs det tætteste vi kunne 
komme på Ayers Rock med 
flyveren, så var der ”kun” 450  

km til stenen så den be-
gav vi os af sted mod. Vi 
valgte at bruge 2 dage på 
at komme derud. 
 
Vi begyndte ved Kata Tju-
ta.  En stensamling som 
Uluru ( Ayers Rock) som 
ikke ligger så langt fra 
Uluru.  
 
Her gik vi et par ture for 
at komme tæt på, trods 
en bagende sol, 40 grader 
og dødirriterende fluer.  
 
Så kørte vi til en caravan 
park som lå i et stort res-
sort fyldt med turister. 
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Herfra skulle vi ud på en 
kamel tur, på nogle dro-
medarer, ja dernede kal-
der de dem kameler, men 
de havde kun den ene 
pukkel. Vi red så ud for at 
se noget af den flotte na-
tur med vores guide. Vi 
sluttede af med at se en 
solnedgang over Kata 
Tjuta.  
 
Når vi havde set en solne-
gang måtte vi jo også se en 
solopgang, det blev ved 
Uluru. Det var fantastisk at 
se hvordan stenen skiftede 
farve under hele solopgan-
gen. Da solen næsten var 
stået op, ville vi da også gå 
en lille tur rundt om den,  

det var jo bare en lille 
tur på 10 km. 
 
Nu gik turen så videre 
sydpå til Coober Pedy. 
En by som blev bygget 
under jorden da der er 
så varmt om sommeren 
Byen lever af de mange 
opalminer der ligger i 
hele området.  
Vi var på museum for at 
se hvordan sådan nogle 
underjordiske hjem så 
ud og hvordan de ud-
gravede opalerne 
 
Anden del får i i næste 
nummer til februar. Vi 
glæder os til at fortælle 
mere.  
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Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 

Anna Margrethe Jør-
gensen skal snart igen møde 
sit store idol, Helmut Lotti. Det 
sker midt i december.  
 

Kasper Laursen har fået 
fast ansættelse hos DSB i Kol-
ding. Det betyder at han i år skal 
arbejde både juleaften og  
nytårsaften. Til gengæld er han 
lovet en god julegave. Kasper 
fortæller endvidere at med det 
faste job får han et kort der 
gælder fri kørsel med tog i hele 
landet.    

 
Ingvard Olesen har net-
op været en uge på Azorerne 
sammen med sin hustru Gun-
hild.  
 

Claus Johansen forlader 
både bowlingcentret og klubben. 
 

Kenneth Kristiansen 
har lagt bager gerningen på hyl-
den. Han er netop begyndt på 
lageret hos Dansk Supermarked. 

Vindere af måneds-
keglen i dette efterår.  
 
Oktober måned : 
 
N.C. Svendsen og  
Mogens Andersen 
 
Efter nytår varsles der 
nye regler ang. måneds-
keglen.  
 
 
 
 

Sidste træningsaften i 
år bliver mandag  
d. 15. December 
 
Første træningsaften 
efter nytår : 5. Januar 
2009 

 
 

Hele præmiepuljen går til 
lottogevinsten 

Mandag d. 8. december 2008 skal vi 
julehygge med lottobowling og julebuffet.  

1. start kl. 17.00 ( 12 starter) 
2. start kl. 18.00 ( 32 starter ) 
 
Du skal spille 3 serier  
( 2 pers. Pr. bane ) 
 
Det gælder om at lave mange strikes 
 
Efter spillet byttes dine strikes ud med  lottotal 
 
Vi spiller med handicap -  
Dit snit afgør hvor mange strikes du får på forhånd 
 

Efter spillet er Enghaven vært 
ved en julebuffet  
og vi trækker lotto-tallene. 
 
HUSK du skal tilmelde dig på 
den ophængte tilmeldingsliste 

Lotto Bon 
 

20,00 kr. 
inkl. buffet 

Julebuffet 
 

Marinerede sild 
Karry sild 

Fiskefilet m. citron  
Frikadeller m. agurkesalat 
Leverpostej m. bacon og 

champignon  
Glaseret Skinke m.  

grønlangkål 
Tarteletter m. høns i 

asparges 
Ribbenssteg m. rødkål 
Brunede kartofler 
Persillekartofler 
Stegesauce 

Ris a la mande  

11 
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Hvem vil være millionær ? 
Fortalt af Gert Frandsen til Jette Lillebæk 
 

Det var en kontakt fra Metro-
nome til vores daværende 
formand, Martin Christoffer-
sen der satte oplevelsen i 
gang. Han kaldte naturligvis 
ind til bestyrelsesmøde. Hen-
vendelsen lød på at man ville 
lave et par ”Hvem vil være 
millionær”  udsendelser med Fanklubber fra Su-
perligaen i fodbold. Vi sagde ”mange tak”. 

Først skulle vi finde ud hvem der 
skulle have chancen for at kom-
me til at side i den ”varme” stol 
ansigt til ansigt med Hans Pil-
gaard, vært på programmet.  
Valget faldt ret hurtigt på Micha-
el Olsen, næstformand i klubben. 
Vi mente han den mest fotoge-
ne, der ville se godt ud på TV.  
 
Vi fandt også ret hurtigt ud af 
hvem der skulle med som sup-
portere. Vi havde nemlig fået at 
vide vi max. måtte være 12 til-
skuere fra Crazy Reds, som vo-
res fanklub hedder.  
 

Det blev bestyrelsen med på-
hæng samt den tidligere for-
mand.  
Tirsdag d. 2. september var da-
gen hvor vi skulle til København.  
Omkring kl. 8.00 rullede VB´s 
spiller bus op foran vores klub-
hus på Nørremarksvej.  
 
Vi havde nemlig lejet netop den-
ne bus for at kunne komme 
standsmæssigt. 
 
Omkring kl. 12.00 ankom vi til 
Metronomes studier der ligger 
ude på Amager.  
  

Gert Frandsen 
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Derefter tog vi Metroen ind til byen  for at få lidt frokost.  
Michael kunne ikke tage med, hans skulle nemlig blive på stedet.  
 
Vi fandt en lille restaurant i en sidegade til strøget, hvor vi fik en 
god buffet.  
 
Imens sad Michael i studiet, dels skulle han have en sludder med 
studieværten og øve sig i at trykke på det apparat der bruges ved 
indgangs spørgsmålet og selvfølgelig prøve at side i stolen.  
 
Vi skulle være tilbage kl. 14.00, hvor vi fik anvist vores pladser.  
 
Studiet ser faktisk ud som i TV. Vi sidder på bænke sat på et stil-
lads.  
Hvis man lægger godt mærke, når man ser programmet på Tv, 
kan man se at arrangementet hvor studieværten og deltageren 
sider, ikke er at se, når der bydes velkommen og når indgangs-
spørgsmålet afvikles.  
 
Når den heldige deltagere er fundet, er der en pause på en lille 
halv time. I denne pause tages deltageren med ud bagved og får 
en snak med Hans Pilgaard og studiet gøres klar til optagelse. 
 
Imens bliver vi godt underholdt af en opvarmer. Han fyrer vitser 
af og forstår virkelig at holde gnisten oppe hos os. Jeg mener jeg 
har set ham før på TV 2 Zulu, men kan ikke huske hvad han hed-
der, men han er vist Standup. 
 
Vi skulle overvære to optagelse.  
 
I første udsendelse var VB repræsenteret. Her trak AaB det læng-
ste strå og valgte Esbjerg som makker.  
 Fortsætter næste side 
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I pausen fik vi sandwich og lidt at drikke. Man måtte ikke 
havde mad og drikke med i studiet.   
 
I anden udsendelse var  
Michael med, men desværre kom han ikke til at sidde i den 
varme stol. Han havde været lidt nervøs og som han sagde 
”du går bare så hurtigt ”    
 
Her var det AGF der vandt og valgte Randers som sin mak-
ker.  
 
Der var der ikke mange pauser undervejs. Er en deltager for 
lang tid om at svare, bliver det klippet væk. 
 
Omkring klokken 20.00 var det hele slut. Vi havde dog haft 
en kanon dag. At hilse på Hans Pilgaard var også et plus. 
Han var rigtig god. 
 
Begge udsendelser blev sendt de følgende to uger.    

Klubblad 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 eller  

20 936 122 
 

e-mail: jette@vfi.dk 

19 15 

 

Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 

60 år 
Poul Larsen kan fre-
dag d. 12. december fejre 
et skarpt hjørne. 
 

60 år  
Per A. Frandsen  
bliver 60 somre fredag  
d. 2. januar. 
 

20 år 
Jesper B. Hansen 
runder 20 år, lørdag 
d. 20. december. 

 
20 år 
Patrick Sørensen 
kan lørdag d. 20. decem-
ber fejre sin 20 års fød-
selsdag.  

 
 

07. Erling Sørensen, 63 år 
21. Karsten Rothborg, 35 år 
27. Jonna Nielsen, 56 år 
27. Niels Chr. Svendsen,  59 år 
 

 
 

 
05. Dennis Frandsen,  33 år 
05. Ove Jørgensen, 71 år 
09. Gunni S. Kristensen, 58 år 
14. Majken G. Leonhardt, 34 år 
21. Ulla Berthelsen, 67 år 
 

 
 

 
12. Jette Lillebæk, 47 år 
18. Majbritt Raun, 22 år 
19. Freddy Rasmussen, 62 år 
24. Niller, 57 år 
 

 
 

 
 

 

November 

December 

Januar 

Tillykke Tillykke Tillykke 



Vind Lækker Chokolade 

 
Læg løsningen i den  
røde postkasse på  
opslagstavlen.  
Sidste frist for aflevering er 
mandag d. 8. december  
kl. 17.00. Der trækkes lod 
efter lotto-bowling.  
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Svar på 3 skarpe spørgsmål  

 
 
 
 

Hvad koster det at spille en se-
rie i kamp, hvis man har bingo-
vagt ? 

       

 
Hvad hedder klubbens for-
mand ? 

      
 

 
Hvor gammel er gæsten i artik-
len ”Under 4 øjne” i dette  
klubblad ? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20, 00 Kr. 

25,00 Kr. 

50,00 Kr. 

Anna M. Jørgensen 

Anna M. Pedersen 

Anna M. Sørensen 

49 år 

53 år 

61 år 

Navn 

Telefon 

17 
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Bowl ´n´ Fun, Vejle 
 

22, 26, 27, 28, 29, 30 december 
 

Kl. 11.00-21.00, sidste dag dog 
10.00 - 16.00 

 
  

Samlet  
Præmiesum 

65000,00 kr. 

Kontant præmier: Er man  tilstede d. 30/12 kl. 17.30 
og har deltaget i stævnet, vil der blive trukket 2 vindere, der 
hver vil få 2000,00 kr. kontant.  

 
Tilmelding på  tlf. 75 83 09 71  
 

e-mail: vejle@bowlnfun.dk  

Julestævne 2008 

1. pr.  7000,00 kr. 

2. pr.  4000,00 kr. 

3. pr.  2000,00 kr. 

4. pr. 1000,00 kr. 

Der spilles No Tap 9 

1. start  125,00 kr.  
 

Efterfølgende starter  
100,00 kr.  

Kontantpræmier og gavekort 
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Sød sygeplejerske 
Det var manden der havde fået fingeren i klemme i en maskine, og 
nu sad den kun i en lille las hud. Han blev i alt hast kørt 
på skadestuen, hvor en ung og meget flot sygeplejerske 
tilser manden, og spørger. 
"Uha da, dunker det ikke i den?" 
Hvortil manden siger "Jo, det gør det da, men skal vi ikke lige blive 
færdig med min finger først.?" 
 
 
Perfekt gave 
- Hvad gav du din svigermor i fødselsdagsgave, Per?  
- En jaguar!  
- Novra, det var en fin gave. Er sådan en ikke svinedyr?  
- Jo, den kostede kassen. Men pengene er givet godt ud, 
den har allerede bidt hende 2 gange. 
 
 
   Sidste gang jeg spillede violin for min mor, sad hun og    græd. 
  - Spiller du så godt? 
  - Det ved jeg såmænd ikke, men hun fik buen i øjet. 
 
 
Bowling eller hende 
- Min kone siger, at hun vil forlade mig, hvis jeg ikke dropper bow-
lingen.  
- Det er virkeligt hårdt, kammerat.  
- Ja, jeg kommer sgu’ til at savne hende! 
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Hanetur 
Der var kommet en ny og yngre hane til hønsegården 
og den gamle hane sagde lige ud: 
- Denne hønsegård er for lille til os begge! Lad os af-
gøre det ved et kapløb - Den der hurtigst løber ti gange rundt 
om bondegården, har vundet! 
 
Den yngre hane var vild med ideen. Det er da ikke noget pro-
blem, at løbe hurtigere end det gamle skrog, tænkte den. 
 
Løbet startede, og den gamle hane lagde ud med et fuldstændig 
vanvittigt tempo. Den yngre hane lagde sig i baghjul for der var 
jo mange runder endnu! 
 
Pludselig ved den tredje runde kom bondemanden løbende ud, 
tog resolut fat om halsen p den unge hane, og halshuggede den 
"Det var satans!", udbrød bonden, "Det her er den tredje homo-
seksuelle hane i denne måned..." 
 
 

Ungdomsfødselsdage : 
 
5. December : 
Huy Hoang Pham, 17 år 
 
08. Januar : 
Cecilie K. Pedersen, 11 år  

Lønforhandling 
Hørt hos personalechefen : 
- Jeg har ikke noget imod 
at nøjes med min nuvæ-
rende løn, bare jeg får den 
udbetalt lidt oftere... 


