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BK ENGHAVEN 
Ja så har vi fået overstå-
et jul og nytår.  
af Anna Margrethe Jørgensen, formand 
 
Alle er kommet godt i gang med at spil-
le, og der er kommet nogle fine resulta-
ter til klubben. 
Første runde af Jysk Turnering er blevet 
spillet, og der var en del hold der gik vi-
dere til 2 runde. Sidste weekend i Fre-
dericia måtte 2 herrehold dog erkende 
at de er af ude for denne gang.   
 
Vi har fået 2 nye medlemmer. Det er 
Bent Christian Koch og Benjamin Ger-
mansen. Hjertelig velkommen til dem. 
 
Til Maj skal der være generalforsamling. 
Klubmesterskabet må vi se om vi kan få 
afviklet samtidigt men det kommer an 
på om vi har en hal at spille i. Herom 
mere senere. 
 
Ungdommen skal havde et stævne i hal-
len d.20-21-22 februar. Her er der brug 
for hjælpere, så kan man afse 3 timer 
med en hjælpende hånd så skriv jer på 
listen der hænger i hallen. 
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En pludselig indskydelse 
af Jette Lillebæk 
 

Det var en lørdag formiddag. Min datter, Ida,  og jeg havde været 
til svømning i Mølholmbadet. Omkring halv elleve er vi på vej hjem.  
Jeg tænker for radioen og hører at der samme aften er melodi-
grandprix. Jeg ved der har været meget fokus på denne konkurren-
ce i ugen løb, men havde endnu ikke hørt en eneste af de nye san-
ge. Jeg hører så, at har man en god historie om grandprix og kan 
møde op på sendestedet, vil man kunne få udleveret to billetter til 
aftenens show i Herning. 
Jeg er næsten hjemme i Bredballe, da det går op for mig at der 
faktisk sendes direkte fra Scandic Hotel ( det tidligere Jacob-Gade 
hotel, der ligger ved musikteatret ). 
Jeg ringer til min mand, Karsten ” skal jeg prøve at køre derned ? 
jeg har da i hvert en god historie” 
Vi blev enige om at jeg skulle prøve at få nogle billetter. 
Ida blev proppet ind i bilen igen og så af sted. Jeg kom selvfølgelig 
til at holde for samtlige røde blinklys hele vejen ind til hotellet.  
Da vi når derned, til receptionen, sidder Alex Nyborg Madsen i den 
ene sofa, mens den anden vært Søren Rebbe, stående,  er i gang 
med at interview forsangeren fra hotel Hunger, Jimmy Jørgensen. 
Denne aften skal han dog stille op i eget navn med sangen ”Alice in 
wonderland”.    
Mens de snakker, rækker xxxx mig to billetter. Da interviewet er 
afsluttet vender Søren Reppe sig mod mig. Jeg får fortalt at jeg vil 
glæde mig til at komme til Herning. Har du en god historie, spørger 
han. Ja, 1993, da vi ejede City Bowling i Odense, havde vi den for-
nøjelse at Danmarks Radio lejede hele bowlinghallen i to dage. Alle 
årets deltagere skulle være til stede og der skulle laves små klip til 
hver deltager, som skulle vises inden de gik på scenen. Hvem 
vandt dette år ? Jo det var Tommy Seebach med ”Under Stjernerne  
på himlen ” 
 

Fortsætter næste side  
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BK Enghavens klubmesterskab  
 

Søndag den 3. maj 
 

2009 

Måske 

Hvis vi ikke kan afholde klubmesterskabet den-
ne dag pga. hallens renovering, vil mesterska-
bet først blive afviklet efter sommerferien.  

En pludselig indskydelse ….. 
 
Jeg fik derefter meget travlt med at få mine børn ”anbragt”. 
Christian blev hos en kammerat og Ida fik logi hos sin mormor 
og morfar.  
Kort før vinderen blev udråbt, valgte vi dog at køre hjem. Vi 
var nemlig blevet ringet op hjemmefra og var blevet informe-
ret om at vores søn, Christian, var kommet på skadestuen, 
men muligvis en brækket arm. Han var til ”Funny lørdag” i 
Hældagerhallen. Han og kammeraterne havde leget tik og 
Christian var faldet uheldigt.   
Heldigvis viste dig ikke at være så slemt. Han har fået en skin-
ne på underarmen og så er den blevet pakket godt ind.  
Vi havde dog en rigtig god aften. Det er altid sjovt at være til 
stede, frem for at det på Tv.  
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Under 4 øjne 
 
Det er fredag 
formiddag, 
hvor jeg har 
en aftale 
med den 
daglige leder 

af bowlingcentret. Hans 
navn er Rasmus Nør-
gaard, 28 år.  
 

Hvornår har du fødselsdag ?  
” d. 22. april ”  
Hvor kommer du fra ? 
”Brønderslev” 
Er du flyttet til Vejle ? 
” Ikke helt, vi har stadig en lejlighed 
i Løkken. Den er dog opsagt til 1. 
marts, så er på kik efter en lejlighed 
her i byen ” 
Kører du frem og tilbage hver 
dag til Løkken” 
”Nej, jeg har lejet et bed & break-
fast ude ved Munkebjerg.   
Har du stiftet familie ? 
”Jeg er gift med Louise, men vi har 
endnu ingen børn ” 
Hvad laver din kone ? 
”Hun studerer turisme i Hjørring, 
men læser meget hjemme og skal 
kun på skolen et par dage om ugen” 
 

Hvilke job vil hun kunne få ? 
”Inden for kultur og turisme” 
Hvad har du af uddannelse ? 
”Jeg har studentereksamen, taget 
i Brønderslev ” 
Har du aldrig fået en uddan-
nelse ? 
” Nej faktisk ikke ? 
Jeg troede du var udlært kok ? 
” Nej, det er jeg ikke, men jeg har 
i mange år arbejde som kok og 
med de bedste kokke. Jeg begyn-
de som opvasker på et hotel i 
Brønderslev  og kom hurtigt over i 
køkkenet, jeg har også arbejdet et 
par år i København på en restau-
rant, ejet af D`Angleterre  
Hvilket job kommer du fra ? 
” Jeg var bestyrer på en fiske-
restaurant i Løkken ”  
Hvad fik dig til at søge jobbet 
som centerleder ? 
”Min tid i køkkenet er overstået. 
Det er arbejdet i køkkenet jeg er 
træt af. Her er udfordringen at få 
centret til komme op at køre, det 
er og så er det meget spændende 
med den forestående ombygning”  
Hvad kan du tilføre centret ? 
” Skabe et godt miljø. Hæve ni-
veauet på både mad og service ”  
Kender du noget til bowling ? 
”Intet ” 
 

Fortsætter næste side 
 
 

 

 

Har du prøvet at spille  
bowling ? 
” Selvfølgelig ” 
Hvad er den højeste score du 
har lavet ? 
” Det ved jeg faktisk ikke” 
Kan du komme over 100 ? 
”Det vil jeg påstå ” 
Har du nogle fritidsinteresser ? 
”Fodbold, jeg har selv spillet det en 
gang” 
Hvad er din livret ? 
”Generelt god mad ” 
Hvad er der af planer for 
centret ? 
” Der sker rigtig meget. Planen om 
at vende banerne er blevet ændret. 
I stedet flyttet de første fire baner 
om på den anden side af bane 16, 
og samtidigt rykkes de ca. 6 meter 
ud mod åen. Banerne bliver splittet i 
atomer. Der kommer mekanikere fra 
andre haller og hjælper til. 
Køkkenet skal udvides. Vi får køle 
og fryserum. Det har der aldrig væ-
ret. Baren skal rykkes frem og bliver 
længere. Spillemaskinerne skal flyt-
te, for baren skal gå helt derhen, da 
vi skal have Take-away mad på me-
nuen.   
I øvrigt sker der store ændringer på 
menukortet. Der vil både være hver-
dags buffet og weekendbuffet. Der 
vil blive lavet et område specielt til 
det.  

Det er også meningen at indgan-
gen flyttes. Den kommer til at lig-
ge inde hvor Jysk er i dag.  
Vi får også nyt pool område. Det 
kommer også til at ligge inde, hvor  
Jysk er. Vi forventer at få et par 
ekstra borde, hvis der bliver plads 
til det.  
Vi får også et lækkert cafemiljø 
med nogle fede moduler, ikke set 
før.  
Vi håber, at få lov til at ændre vin-
duerne ud mod åen. Vi vil gerne 
have vinduer, der går fra gulv til 
loft, for at få noget mere lys ind. 
Det eneste der faktisk bliver tilba-
ge er de borde og stole, som er 
indkøbt for nyligt.  
Vi håber også på at få lavet et mø-
delokaler. For nyligt meldte et fir-
ma afbud, netop fordi vi ikke har 
et mødelokale.  
Det var været nævnt at I skul-
le have flere baner ? 
” Det bliver ikke aktuelt” 

Fortsætter næste side 
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Hvordan ser tidsplanen ud ? 
”vi går i gang 1. april når Jysk flytter ud. Håndværkerne går 
straks i gang derinde. Ca. 1. maj rives vægen ned. Vi håber at 
kunne nøjes med at lukke helt i 2 måneder. Det er vigtigt for 
os at blive færdige i ordentlig tid, så vi kan få hele højsæso-
nen med.  
Hvilken musik lytter du til ? 
” Det er meget blandet” 
Hvordan holder du dig i form ? 
”Ha, Ha, det er jeg ikke særlig god til, jeg burde nok begynde 
at løbe” 
Hvordan slapper du bedst af ? 
”At se fodbold, sidde ved min computer, nyde en god middag 
eller ta´ på ferie” 
Hvornår har du sidst været ude at rejse ? 
”Det var i april måned sidste år, vi var på Cypern” 
Du virker som en meget stille fyr, er det fordi vi ikke 
kender dig så godt endnu ? 
” Det tror jeg ikke jeg er, måske når jeg arbejder. Jeg arbej-
der ca., 12-14 timer hver dag, og har desværre ikke overskud 
til at kontakte kunderne. Det kommer.  
Er du her om 10 år ? 
Nej ,det tror jeg ikke. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, 
men når først centret kører på skinner, så vil jeg nok have 
nye udfordringer. 
Tak for kaffe og tak for sludderen. 
Vi ses. 
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200 klub-turnering  i Ebeltoft 
af Henning Nielsen 
 
Så har jeg/vi været i Ebeltoft.  
Det blev ikke helt som vi havde regnet med, fordi jeg 
fik hold i nakken om onsdagen. Vi måtte derfor aflyse 
weekendturen fordi vi ikke ville risikere at skulle betale 
for et weekendophold, som vi ikke kunne gøre brug af. 
Vi solgte den derfor videre til en af vores kollegaer.  
Jeg var til læge onsdag og senere til kiropraktor. I løbet 
af torsdagen fik jeg det så godt, at jeg kunne tage på 
arbejde fredag. Jeg var til kiropraktor igen fredag efter-
middag. Her fik jeg grønt lys for at spille i weekenden.  
Stævnet skulle starte kl. 11.00. Vi var selvfølgelig der-
oppe i god tid. Vi så også, at der blev vasket af og olie-
ret, men jeg ved ikke, hvad det var for noget olie, ba-
nerne var så tørre, næsten hele stævnet spillede jeg 
kun med min opsamlingskugle.  
Der var tilmeldt 48 deltagere, men kun 44 mødte op. 
De 24 bedste efter første runde gik videre, jeg gik vide-
re som nr. 21 (snit 155 - 2 serier ). Der efter skulle vi 
spille én serie, hvor de 8 bedste gik videre - jeg lavede 
166 og gik videre som nr. 7.  
Herefter skulle nr. 1 møde nr. 8 nr. 2 nr. 7 osv. Jeg tab-
te semifinalen med 1 kegle efter at have misset 10. ru-
de.  
Der blev ikke lavet de store serie under stævnet, faktisk 
var der kun 2 serie over 200 begge lavet af den senere 
vinder, så det var en fortjent sejr.  
Men alt i alt var det en god tur. Vi mødte en masse gla-
de mennesker.  
Vi sluttede af med at spise lidt frokost og var hjemme 
igen kl. 16.15.  
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Turen går til Australien. Del 2. 
 
I sidste del af ”Turen går til Australien”, sluttede vi af med, at 
fortælle om Opal byen Coober pedy, hvorefter vi tog videre 
syd på, til Flinders Range en stor nationalpark, men for at 
komme der til skulle vi lige en del længere syd på forbi Port 
Augusta den første kystby på vores tur.  
Derfra kørte vi videre op til nationalparken, hvor vi landede et 
sted der hed Wilpena Pound et rigtigt flot sted med en flot 
bjergkæde der har form som en hestesko. Vi parkerede vores 
camper i hyggelig park, omgivet at smukke gamle udhulede 
træer og vildtlevende kænguruer og papegøjer, og vi fik os 
taget os en kold dukkert i en pool, selvom det var blevet en 
smule koldt i vejret, men når vi 
nu havde muligheden. Samme 
aften gik vi en lille tur ud i et 
skov område hvor vi blev enige 
om et vi skulle på tur op i bjerge-
ne dagen efter. Dagen efter var 
det Daniels fødselsdag, og vi 
skulle begynde dagen med en 
firehjulstrækker tur i bjergområ-
det. Vi havde håbet på en vild tur, men det viste sig at være 
en arkæologisk tur med en masse historier om hvordan det 
hele var blevet skabt af havet som havde regeret der for man-
ge år siden, det var så spændende at vi fik os en lille lur i lø-
bet af turen, trods den utrolig flotte natur, guiden var desvær-
re lidt søvndyssende at høre på.  
Om eftermiddagen tog vi på en lille bjergvandring op på bjer-
get Mount Olsens Bagge, en kort tur på et par kilometer, men 
vi blev en smule overrasket over stigningen det føltes som 10 
km, men det lykkedes os at komme op på toppen med den 
fantastiske udsigt. Helt sikkert besværet værd.  
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Vi afsluttede Daniels fødselsdag med god mad lavet på grill og til 
sidst bålhygge og snobrød hvilket de andre gæster kiggede meget 
forundrende over. Vores naboer var så flinke at give os noget 
brænde, da vi læste at vi ikke måtte tage fra 
naturen. 
Kænguruerne var også nysgerrige, de kom 
utrolig tæt på, så tæt at vi håndfodrede dem 
med en gammel pose salat. Det var de så vilde 
med, at de tog posen ud af hånden på Majbritt 
og spiste selv. 
Majbritt blev noget forskrækket,  
Dagen efter gik turen videre syd på igen men her tog vi vist mun-
den for fuld, vi ville tage et ryk på ca. 800 km det kunne ikke helt 
lade sig gøre da vi endte med at køre forkert og komme ind igen-
nem en stor by Adelaide med vores lille skrummel af en camper og 
selvfølgelig var der også lige vejarbejde inde midt i byen. Vi endte 
i en lille by og den var lille. Men en by uden en camper van park 
eksisterer ikke, men der var kun 
plads til 5 campere.  
Dagen efter fortsatte vi til Mount 
Gambier hvor vi så en sø som var 
blevet lavet af meteorer der havde 
slået ned på jorden. Herefter så vi 
en gammel havneby i Warrnam-
bool som mindede om den gamle 
by i Århus. Det handlede om hvor-
dan englænderne kom til Australi-
en. Næste overnatning var i Peterborough hvor vi skulle en tur på 
stranden men det var godt nok en blæsende tur. Dagen efter skul-
le vi se noget af den fantaisk flotte kyststrækning på sydkysten, 
kaldet Great Ocean Road, på selve kysten var der lookout over 
nogle fantastiske udsigter til forrevne klippe kanter, bl.a. så vi de 
tolv apostle, som der dog kun er 6 tilbage af, Thundercave og 
mange andre helt vildt smuk natur.  
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Denne dag var vi heldige med vejret, og fik da en smule 
sol, dejligt.  
Men nu skulle vi jo også se noget surfing og da vi skulle 
forbi nogle af de bedste surf byer på turen stoppede vi op 
og så lidt. Efter at have set nogle af de store surf strande 
endte vi i byen Apollo Bay en lille hyggelig kystby hvor vi 
for første gang prøvede noget australsk mad det blev til 
kænguru bøf, det smager som og ligner en god dansk ok-
sebøf bare lidt mørkere i kødet. 
Nu var vi nået til nogle af de sidste stop, vi tog et hurtigt 
stop i Torquay  og kørte dernæst til en by der hed Barwon 
Heads hvor vi tænkte vi skulle have noget godt mad, så da 
vi så at det var et vindistrikt og at de havde restauranter, 
bestilte vi bord ved sådan en. Da vi kom derud fandt vi ud 
af at det var nogle meget specielle ejere med en speciel 
kunst, og vi overvejede faktisk om vi skulle køre igen, men 
nej nu havde vi fået bord. Det var et hyggeligst sted og 
maden var super godt. 
Sidste stop på turen. Geelong en mellemstor by hvor de 
var i gang med at gøre deres havne miljø til et rigtigt hyg-
geligt sted, hvor man havde læst de lavede noget godt 
mad. Men der blev vi godt nok skuffet. Vi fandt en udefra 
set god restaurant med mange gæster og mange måger.Vi 
fik et bord udenfor og bestilte noget mad og så gik gæ-
sterne fra bordet ved siden af og så skal vi da lige sige at 
mågerne overfaldt resterne af maden.  

Efter lang tids venten kom vores mad så, 
og nej det var ikke godt. Vi gik halv mæt-
te derfra og da vi var nået et stykke der-
fra og mågerne stadig ikke havde overfal-
det vores bord syntes vi at det måtte væ-
re bekræftet når de ikke engang ville spi-
se det.  
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Så vi begav os op af bakken tilbage til autocamperen og nu 
syntes vi at turen den var blevet noget længere end da vi gik 
derned. Men vi kom da hjem hvor vi sad og hyggede os den 
sidste dag i autocamperen. 
Dagen efter begav vi os ud på den sidste del af turen op til 
afleveringsstedet af camperen. Efter en kort gennemgang og 
godkendelse af camperen, kom der en taxa og kørte os hjem 
til Susan. Vi ville kikke på de sidste souvenirs der skulle kø-
bes, og da det var gjort havde vi set en brochure fra Mel-
bournes gamle fængsel om selveste ”Ned Kelly” fra ”Kelly 
Banden”, Australiens Robin Hood. Han havde siddet her og 
var blevet hængt.  

Vi blev sendt hen i en kø med en 
masse andre, da der kom en be-
tjent Smith og hentede os og for-
talte os at her var det hende der 
bestemte og hvis vi ikke gjorde 
som hun sagde så ville det blive 
et mindre behageligt besøg.  

Hun smed os ind i cellerne og låste døren så kunne vi sidde 
der og kigge på hvordan det så ud indtil hun slukkede lyset 
og så blev det mørkt. Efter lidt tid blev vi alligevel sluppet fri 
og kunne gå rundt og tage billeder og se hvordan det hele 
så ud. Derefter så vi den anden del af fængslet og et skue-
spil om hvordan Ned Kelly oplevede tiden i fængslet. Det var 
det sidste vi oplevede inden vi skulle køre til lufthavnen for 
at tjekke ind til vores 14 timers flyvetur til Dubai og 7 timer 
til Hamborg. Herfra tog vi  toget tilbage til det savnede Dan-
mark. 



De nye snit pr. 30. november 2008 udarbejdet af Jette Lillebæk   
 Sidste 

gang 
Navn Gl. 

Snit 
Nyt  
Snit 

  

1 2 Lars Nielsen 210 207 ���� Elite 

2 6 Bao Thien Vu 197 203 ���� Elite 

3 3 Brett Bendtsen 205  198 ���� Elite 

4 ´7 Egon Sørensen 197 198 ���� Elite 

5 11 Finn Andersen  192 196 ���� Elite 

6 12 Thomas Alrø 192 195 ���� Elite 

7 18 Dick Rasmussen 182 194 ���� A 

8 - Jesper B Hansen -  194 - A 

9 8 Henrik Jørgens. 196 193 ���� A 

10 5 Karsten Rothbor 199 192 ���� A 

11 10 Lars Andersen 195 190 ���� A 

12 13 Kenneth Kristen. 191 185 ���� A 

13 21 Karsten Lillebæk 181 184 ���� A 

14 9 Thomas Myrhøj 196 183 ���� A 

15 15 Bjarne Poulsga. 189 182 ���� A 

16 17 Kurt Agerbech 185 182 ���� A 

17 37 Erling Sørensen 162 180 ���� B 

18 34 John Krogh 163 178 ���� B 

19 20 Niels Chr. Svend 182 178 ���� B 

20 25 Kasper Laursen 174 176 ���� B 

21 19 Rene Andersen 182 176 ���� B 

22 27 Per Frandsen 170 174 ���� B 

23 23 Ove Jørgensen 179 172 ���� B 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

47 45 Leif Laursen 148 130 ���� D 

48 - Jan Jørgensen - 94 - D 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

24 22 Brian Jørgensen 181 172 ���� C 

25 24 Ingvard Olesen  175 171 ���� C 

26 32 Harry Flint 166 170 ���� C 

27 26 Ove Berthelsen 172 169 ���� C 

28 36 Poul Kaltoft 163 167 ���� C 

29 28 Ernst Guldbrand 164 166 ���� C 

30 31 Patrick Sørensen 172 166 ���� C 

31 44 Gert Frandsen 148 164  ���� C 

32 40 Frede Jensen 156 160 ���� C 

33 33 Niller 164 160 ���� C 

34 41 Poul Nielsen 155 158 ���� C 

35 39 Peter F. Larsen 157 158 ���� C 

36 - Jeppe B Møller ny 156 - C 

37 35 John Friis 163 156 ���� C 

38 41 Mogens Anderse 158 156 ���� D 

39 29 Henning Nielsen 168 155 ���� D 

40 30 Curt Kristensen 167 154 ���� D 

41 46 Thomas Rönnpa. 138 152  D 

42 - Claus Rasmuss. - 151 - D 

43 42 Marc Selmer 155 150 ���� D 

44 - Dennis Frandsen - 141 - D 

45 43 Torben Sloth 150 140 ���� D 

46 46 Daniel Bak 137 137 ���� D 

HUSK at du kan se resultater 
m.m. på vores hjemmeside, 
www.enghaven-bowling.dk 
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Damer 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

1 - Lone Jensen - 170 - B 

2 1 Pia Guldbrand 167 168 ���� B 

3 - Karen M. Haargaard 177 167 ���� B 

4 2 Henny Olsen 174 164 ���� B 

5 4 Ghita Lorentsen 147 161 ���� B 

6 - Hanna Pedersen 153 161 ���� B 

7 - Jette Lillebæk - 160 - B 

8 5 Anne Mette K. Pedersen 155 158 ���� C 

9 16 Karin Friis 138 154 ���� C 

10 - Gunni S. Kristensen - 153  C 

11 - Ulla Berthelsen - 153 ���� C 

12 7 Gitta Laursen 154 153 ���� C 

13 8 Tove Blirup 155 152 ���� C 

14 12 Kirsten Jensen 148 152 ���� C 

15 9 Linda Hansen  135 148 ���� C 

16 11 Inge Jørgensen  136  145 ���� C 

17 14 Majken G. Leonhardt 136 144 ���� D 

18 15 Jonna Nielsen 136 143 ���� D 

19 13 A.M. Jørgensen 154 136 ���� D 

20 - Majbritt Raun ny 121 - D 

21 - Diana Frandsen  115 89 ���� D 

Ungdom  

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

Mikkel  Mortensen 20. April , 18 år 

  Navn Nyt  
Snit 

 

1 Ynglinge Frederik Trust 182 A  

2 Ynglinge Rikke Frost Jensen 176 B 

3 Ynglinge Mikkel Mortensen 172 B 

4 Ynglinge Camilla Guldbrand 169 B 

5 Ynglinge Kasper Krogholm 157 B 

6 Ynglinge Huy Hoang Pham 136 D 

1 Junior Matine M. Madsen 118 D 

1 Puslinge Cecilie K. Pedersen 91 D 
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Tillykke til alle jer der har 
fødselsdag Særlig tillykke til 
jer der har en rund fødsels-
dag.  
 

 
 

 
 
 

 
 

11. Karin Friis, 54 år 

 
 

 
04. Karsten Lillebæk, 52 år 
05. Diana Frandsen, 29 år 
05. Dick Rasmussen, 34 år 
06. Bao Thien Vu, 48 år 
08. Lars Nielsen, 41 år 
14. Thomas Alrø, 31 år 
16. Harry Flint, 64 år 
16. Richard W. Markussen, 43 år 
17. Ernst Guldbrand, 53 år 
19. Benjamin Germansen, 26 år 
19. Mickey Laursen, 39 år 
25. Gitta Laursen, 66 år 
 

 
 

 
03. Egon Sørensen, 51 år 
04. Poul Nielsen, 52 år 
04. John Krogh, 55 år 
13. Claus Johansen, 39 år 
18. Jette O. Andersen, 47 år 
19. Frede Jensen, 54 år 
24. Berit Andersen, 37 år 
25. Lau Jensen, 45 år 
 
 

 

Februar 

Marts 

April 

Ingen runde fødsels-
dags dage i februar. 
marts og april  

16 
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En god opskrift 

   af Jette Lillebæk  

24 stykker 
 

50 g gær.  
500 g mel.  
2 tsk. kardemomme.  
2 spsk. sukker.  
300 g smør eller margarine.  
2½ dl lunkent mælk.  
2 æg.  

Fremgangsmåde: 
Dejen:  
 

Bland mel, kardemomme og sukker. Smuldr smørret i.  
Rør gæren ud i den lunkent mælk, og tilsæt æggene.  
Hæld blandingen i melet og slå dejen godt igennem i et fad. Suppler op med 
mere mel til dejen slipper.  
Stil dejen lunt og tildækket i cirka 20 minutter.  
Tril dejen ud i en tyk pølse. Skær den i 20 - 22 stykker, og form stykkerne  
til boller.  
Stil bollerne til efterhævning på en plade med bagepapir i 10-15 minutter.  
 

Kagecreme:  
Pisk æggene med sukkeret, og pisk derefter melet i. Tilsæt mælk og  
vanillesukker.  
Bring cremen i kog under piskning, og lad den koge godt igennem.  
Lad cremen køle af. Rør af og til i cremen under afkølingen.  
Sæt ovnen på 200 grader eller 175 grader varmluftsovn..  
Lav en fordybning i midten af hver bolle, og kom en teskefuld creme i.  
Pensl bollerne med det sammenpisket æg.  
Bag bollerne i 20 minutter.   
Lad dem efter bagning køle af på en bagerist.  
Pynt med lidt glasur.  

Fastelavnsboller 

Kagecreme:  
1 æg.  
1 spsk. sukker.  
1 spsk. mel.  
2,5 dl mælk.  
1 tsk. vanillesukker.  

I stedet for kagecreme 

kan du fylde bollerne 

med 1 tsk. Syltetøj. 



18 

af Jette Lillebæk 

Lidt til 
 smilehullet 

Karakterbog 
- Hvor er din karakterbog 
Peter? 
Kurt lånte den, han ville 
skræmme sine forældre. 
 
Tvillinger 
- Min kone er tvilling! 
 
- Kommer du aldrig til at 
kysse den forkerte? 
 
- Nej, hendes bror har 
skæg... 

Teselskab 
En dame holder te selskab for 3 af 
sine veninder. Imens de sidder og 
hygger sig med deres te, render 
hendes lille dreng på 3 år rundt 
under bordet og leger. Veninderne 
syntes han er ih åh så bedårende... 
 

Så spørger den første af veninder-
ne: "Hej lille ven, kunne du ikke 
hente et glas vand til mig, jeg er så 
tørstig?" 
 

"Jo det kan jeg da godt" siger 
drengen. Han fistrer ud og kommer 
tilbage med et stort glas vand. 
 

Så spørger den anden af veninder-
ne: "Kan du ikke også hente et til 
mig?" 
 

"Jo det kan jeg da godt" siger 
drengen. Han fistrer ud og kommer 
tilbage med et stort glas vand. 
 

Nu er den tredje også blevet tør-
stig, så hun spørger: "Kan jeg ikke 
også få et glas vand?" 
 

"Nej!" Siger drengen 
 

"Nårh, hvorfor ikke, jeg er da også 
tørstig" 
 

"Nej, for nu er der ikke mere vand, 
og jeg kan altså ikke nå snoren..." 
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Det stod der bl.a.  i klubbladet i februar-
nummeret for 1-6 år siden …… 
af Jette  
 
Fra ”Hørt i krogene” feb. 2003 
Inge Jørgensen vandt lige før jul 1100,00 kr. på landsdæk-
kende radio i radioquizzen ”Danmarksmester”.  Hun vandt og-
så spillet af samme navn.  
 
Fra ”Under 4 øjne” feb. 2004 
Den snart 34 årige Claus Johansen kunne 1. januar sætte 
sig i direktørstolen i Vejle Bowling Center. En gammel drøm er 
dermed gået i opfyldelse  
 
Læst i bladet feb. 2007 
P-afgift på vej ? 
Der er planer, fra ejeren af parkeringspladsen uden for bow-
lingcentret, at vi inden længe skal betale for at holde der i 
dagtimerne. 
 
Indlæg af Henning Nielsen, formand, feb. 2008 
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 
fortsætte. 
 
Fra Hørt over kugle-returen, feb. 2008 
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. Meget træls, synes Kasper  
 ” Ufatteligt, jeg ikke snart lærer det ” 
 
 



20 

Generalforsamling 
 

Søndag, den 3. maj 2009 kl. 17.30 
i Bowl n´n Fun 

 
Mødet kan blive flyttet til andet sted i byen.  

 
Dagsorden 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være forman-
den i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen  d.v.s. den 
26.04.2009. 

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 Anna Margrethe Jørgensen senest 
den 15.04.09 

21 

Stævner i foråret  

BK Tarm inviterer til Landbo Bank Open 2009. 
Fredag d. 27. februar - 1. marts. 
1. start  150 kr. 3 starter 375, 00 kr.  
Også en ungdomsrække. 
 
 
Fight Påskestævne,  
Herning  
9. - 13. april 2009. 
Der kan spilles både single og doble.  
6 serier koster 260 kr. Tillæg pr. par 50,00 kr.  
Der er også en ungdomsrække.  
 
 
Løvvang Easter Challenge 
9. - 11. April  
1. start 300 kr. , 3 starter 450 kr.  
Første præmie : 14.000 Kr.  
 
BK City Bowling, Odense og 
Smut, der spiller i Odense Bow-
ling Hal, holder begge påskestæv-
ner i hele påsken.  
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Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 

 
Githa Lorensen var også  på 
juleferie på Tenerife i 2008.  Hun rejste 
d. 20. december og holdt altså jul igen 
under de varme himmelstrøg.  
 

Mogens Andersen blev den 
heldige vinder af chokolade ved bladets 
konkurrence i sidste nummer. Lykkens 
”gudinde” var Kenneth Kristiansen.    
 

Poul Larsen blev den heldige vin-
der i årets lotto-bowling. Som den ene-
ste havde Poul 5 rigtige tal. Han var 
desværre ikke til stede, men fik udbetalt 
hele puljen på 820,00 kr. den følgende 
mandag.  
 

Gert og Diana Frandsen 
venter deres andet barn til sommer. I 
forvejen har de Freja der i december 
blev 2 år.  
 

Henning og Jonna Nielsen 
skal igen være bedsteforældre. Det bli-
ve i maj måned. I forvejen har de bar-
nebarnet Kristian på 2 år.  
 

Gert Fransen har netop 
været en uge på skiferie i Nor-
ge med gode venner. De var i 
Hemsedal.  
 
Karsten Lillebæk var 
gæst på et af holdene til Jysk 
Turnering. Runden blev afvik-
let på Pletten,  Og man må 
sige han ramte plet. Det blev 
til 1242 på 6 serier. Personlig 
rekord.  

 
 
 
Stephen Glassau er 
pr. 1 mart ansat på fuld tid i 
Bowl ´n´ Fun som chefmeka-
niker.  
 

Jeppe Jensen er ble-
vet udnævnt til souschef 
samme sted.  

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk 
Telefon: 75712680 eller 20 936 122 

 

email:    jette@vfi.dk 
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Licenskort 
Har du husket  

at betale  
dit nye licenskort ? 

  

Kasseren 


