
28 Ligeværd august 2016

Sjovest når man 
 rammer keglerne 

Bowl’n’Fun i Silkeborg runger af den ka-

rakteristiske lyd af ramte og faldende keg-

ler, mens Kira Helbo går rundt og tørrer 

bordene af i serveringsområdet. Den 21-åri-

ge praktikant har ansvaret for bordopdæk-

ningen både i restauranten og i mødelo-

kalerne, og kluden får en lille pause, da en 

ældre herre kommer hen for at snakke.  

Kira er efter to måneders praktik blevet 

et kendt ansigt for bowlingcentrets faste 

pensionister, og hun har efterhånden væn-

net sig til opmærksomheden. 

- Det er faktisk hyggeligt nok, selvom 

jeg ikke troede i starten, at jeg var til sådan 

nogle steder med så mange mennesker, 

fortæller hun. 

I løbet af en arbejdsdag sørger Kira Hel-

bo for bordopdækningen ved alt lige fra 

aftengæster til børnefødselsdage og kon-

firmationer, og derudover gør hun rent, 

pakker varer ud og vasker tøj. 

Efterhånden er hun blevet så skrap til 

at dække bord, at hun også er begyndt at 

dele ud af sine erfaringer og arbejdsrutiner. 

- Når der kommer en anden praktikant, 

der også skal dække bordene, så lærer jeg 

dem op. Det er faktisk okay, siger hun. 

Kira Helbo er blevet opereret i ryggen, 

og derfor må hun ikke løfte tunge ting, og 

derudover har hun i perioder døjet meget 

med en slem migræne. Noget, der bliver 

taget hensyn til fra hendes praktiksted, som 

er begejstrede for den udvikling, Kira har 

gennemgået. 

- Vi kan mærke, at Kira er blevet meget 

mere selvstændig, og at hun har overblik-

ket. Det er dejligt at se, at Kira er villig til at 

tage opgaverne på sig på den måde, siger 

centerchef Mette Brændgaard, der er Kiras 

nærmeste kontaktperson. 

For Kira har udfordringen ellers været, 

at hun ikke altid er glad for at prøve nye 

ting af, og at hun har behov for meget hjælp 

i starten for at blive fortrolig med tingene. 

Den fase er for længst bag hende, og nu 

kan hun i stedet for alvor nyde godt af de 

goder, der er ved at arbejde i et bowling-

center. 

- Som praktikant har man frynsegoder, 

hvor man kan reservere en bane, og så kan 

man komme og bowle sammen med sine 

venner. Og så får jeg mad og drikkelse fra 

baren, fortæller Kira, og til spørgsmålet om, 

hvorvidt hun synes, det er sjovt at bowle, 

svarer hun med et stort smil:  

- Ja, når man rammer keglerne. 

Kira Helbo, Bowl’n’Fun, silkeborg
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