
Bowling på “Kugler og Kegler” i Odder 
Næsten alle beboere i Hus40 var trukket i festtøjet fredag, den 21. februar, og lidt i klokken 17:00 
startede bussen med kurs mod Odder, hvor “Kuglen og Keglen” ventede med en hyggelig aften 
med en gang bowling. 


Da vi ankom tog vi plads i et hyggeligt hjørne i restauranten, med udsyn til hele bowlingområdet, 
hvor bowlingbanerne lovede en spændende bowlingaften. 



Men først skulle vi have noget at spise, og da DJ’en, som 
styrede en god gang musikunderholdning annoncerede, at 
nu var buffeten åben, og klar til “hente-selv” menuen, tog 
hele selskabet i lokalet spontant kurs mod buffeten. Straks 
opstod der en fin lang kø ned mod buffeten, med glade 
mennesker, som allesammen så frem til at hente noget god 
mad. 


Snart havde Hus40-
selskabet været nede 
omkring buffeten, og 
fået fyldt tallerkenerne 
op med pommes frites, 
burger med coleslaw og 
pulled-pork, tarteletter, salat og meget andet lækkert. Dertil 
iskoldt Cola, til at skylle maden ned med. Så maden var helt 
klart godkendt. 


Det er jo sådan et sted, 
hvor man ikke kan 

undgå at møde flere beboere, som kommer fra andre 
bosteder fra Stor-Aarhus og selvfølgelig også fra bosteder i 
Skanderborg, som man også møder til Sølund Musikfestival, 
Smukfest, Sødisbakke og andre fester rundt omkring. Det er 
bare så hyggeligt, at få en snak om alt mellem himmel og 
jord. Enkelte havde endda sin kæreste med. 


Undervejs var der rigtig god musikunderholdning, og der var 
virkelig god stemning rundt omkring ved bordene. 




Så var der tid til bowling, og inden da havde alle hold fået 
faste tidspunkter, hvor vi kunne starte med at bowle. 
Hus40 havde 2 bowlingbaner, hvor vi kunne slå os løs, og 
det hele foregik i god ro og orden uden at være presset af 
for kort tid. 


På bowlingbanerne var der opstillet bowlingslidsker, så 
man både kunne sidde i sin kørestol eller stå op og fyre 
bowlingkuglerne afsted. Så slap man for, både at skulle 
holde balancen og samtidigt håndtere en stor tung 
bowlingkugle. Så her kan alle være med. 



Så der blev bowlet 

løs, og ved næsten alle kast blev der væltet kegler til stor 
begejstring, og udbrud og High-five lød mange gange fra 
deltagerne. Anders fik i hvertfald en strike, så jeg, til stort 
bifald fra alle. Så der var smil på alle ansigter. 


Så ingen tvivl om, at alle beboere, ansatte og pårørende 
havde en rigtig god aften i Odder..!!


Så en tak til de 
ansatte og 
“selvtak” til de 
pårørende. Uden 
dette team-work kunne ikke så mange af vores beboere 
have fået denne hyggelige aften. 


En så god aften fortjener at blive gentaget. 
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Far til Thomas i Hus40
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