Seniorbowl Roskilde

Af Steffen Christensen
Frivilligcenter Roskilde var en tur forbi
bowlingbanerne i Citybowling Roskilde, hvor
Seniorbowl skyder kegler ned hver torsdag kl.
11-13.00
Det første du bliver mødt af når du besøger
bowlingcenteret i tidsrummet, hvor Seniorbowl
spiller er smil, glæde, grin og en rigtig god
stemning. Både foreningsmedlemmer og
bestyrelse er til stede, for her er det nemlig
fællesskabet, der er det vigtige.
Derfor kommer medlemmerne også i god tid så
de både kan finde bowling kugler og sko frem,
imens de med et glimt i øjet fortæller dem de skal
spille på bane med, hvordan de vil slå dem i dag.
Seniorbowl er opstået på grundlaget om at skabe
et fællesskab for mennesker over 60 år. For
medlemmerne giver det tryghed, at de alle
nogenlunde er samme alder.
Det er ikke bowlingen, som er det centrale, det
fungere mere som en indgangsvinkel til et
fællesskab og en god undskyldning for at mødes
og drille hinanden over et spil bowlingkegler.
I Seniorbowl er der et hav af aktiviteter, som sker
henover sæsonen.
Formanden Ejner Jensen fortæller:
”Vi har noget som hedder venskabskampe, hvor vi
har to venskabsklubber som vi spiller imod, det er
der nogen som er interesseret i. Andre er mere
interesseret i de fester vi holder, hvor vi holder et
julearrangement, en afslutningsfest og en
sommerudflugt.”

Ud over venskabskampe og diverse fester så er
også masser af interne opgør på bowlingbanen.
Her handler det ikke nødvendigvis om at være
bedst, men i lige så høj grad om at have det sjovt
og finde på sjove påfund for at få ekstra kulør på
hverdagen.
To foreningsmedlemmer fortæller:
”Det ene foreningsmedlem: Vi bowler på samme
bane som Donald (Bestyrelsesmedlem) og det
spøjse er, at han næsten er den sidste hver gang,
men han elsker at bowle med os. Fordi vi bl.a. har
en regel om, at hvis du laver fire strikes så skal du
give øl.
Det andet foreningsmedlem: Og det gjorde han
sidste gang og forrige gang. Jeg kommer kun for
at få den øl, selvom jeg ikke kan spille i dag.”
Det er vigtigt at kunne se ud over sygdom når
man er med i Seniorbowl. Derfor har bestyrelsen
fokus på at skabe en kultur, hvor medlemmerne
kærer sig om hinanden, hvor der samtidig er
plads til at man smådriller hinanden lidt.
En af måderne hvorpå de hjælper hinanden på
bowlingbanen er, fx hvis et medlem ikke kan få
kuglen ned i den anden ende, så må de jo hjælpes
ad til at finde en løsning herpå.
Målsætningen for foreningens fremtid er klar: De
vil gerne have endnu flere medlemmer, som kan
blive en del af deres hyggelige fællesskab.
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Et af medlemmerne svarer prompte på, hvorfor
personen er medlem:
”Punkt.1: fordi jeg kan lide at bowle.
Punkt 2: der er et pragtfuldt socialt sammenhold,
hvor der altid er en positiv atmosfære.”
Det sociale er det centrale og her sørger
foreningen fx også for, at medlemmerne kan
komme ned engang imellem til en fælles omgang
kaffe med lotteri.
Det spøjse ved lotteriet er at der altid er nogle
som vinder igen og igen og igen, hvilket der kan
komme mange kærlige drillerier ud af.
Noget andet er, hvor forskellige niveauer
medlemmer har som spiller. Nogle kommer op på
over 200 point, imens andre ikke kommer over
100. Alligevel er der plads til at de kan spille på
samme bane. For her i Seniorbowl støtter de
hinanden, også når det kommer til vejledning, og
til sidst så ender det jo med at de erfarne bliver
slået af de mindre erfarne.
Fakta:
Kontakt: Seniorbowl Roskilde
Tlf.: 2960 0323
Adresse: Citybowling Roskilde, Ro's Have 16,
4000 Roskilde
Mail: ingeogejner@gmail.com
Hjemmeside: https://seniorbowlroskilde.dk/
Bowlingtider: Hver torsdag mellem kl. 11-13

Læs mere om Frivilligcenter Roskilde og om vores
øvrige medlemsforeninger på www.frivilligcenterroskilde.dk
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