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Standerhejsning 6. januar 2013
Uanset hvad er standerhejsningen i Ben Hur ”et must” for rigtig mange Gamle Ben Hurianere. Derfor var
også et flertal af de godt 50 fremmødte til årets standerhejsning medlemmer af Gamle Ben.
Både stadion og flagstangen ved indgangen til samme er væk, så standeren blev hejst på flagstangen, der
står mellem klubhuset og parkeringspladsen. Først skulle vi selvfølgelig have en lille tale fra formand
Børge, der så tilbage på det forgangne år og mindedes forskellige high-lights såvel idrætsligt (veteranerne
kan endnu) som socialt, hvor ikke mindst fællesspisninger er et vigtigt islæt. Efter et trefoldigt hurra for
Ben Hur gled standeren til tops ledsaget af den moderne udgave af Ben Hurmarchen. Herefter markeredes
sæsonens start selvfølgelig med første runde på det ikke-eksisterende stadion.
I restauranten var der dækket op til et godt morgenbord, og snart gik snakken så lystigt, at man kun kunne
høre, hvad nærmeste nabo sagde. Formand Børge måtte derfor bruge en klokke adskillige gange for at få
ørenlyd, når der skulle synges, eller da nytårstalen skulle holdes. Det var tilsyneladende ikke lykkedes
formanden at finde en taler – han havde ellers haft en aftale med Jenner, men den var indgået ved standerhejsningen for et år siden, og som bekendt afgik Jenner ved døden i årets løb. Formanden brugte derfor
selv taletiden til en hyldest til søstrene Sundby, der begge har runde dage her omkring nytåret (Lisbet (nu
Tuxen) 50 år 20.12.12 og Anette 60 år på standerhejsningsdagen). Lisbet havde samtidig 40 års jubilæum
som medlem af Ben Hur, og Børge takkede begge for deres mangeårige og alsidige indsats for klubben.
Efter yderligere et par sange takkede formanden for i dag, og endnu en standerhejsning var slut. Jeg har
ikke tal på, hvor mange standerhejsninger, jeg efterhånden har deltaget i, men som altid er det vigtigste at
mødes med de gamle venner fra Ben Hur. Det har det altid været, og derfor vil arrangementet leve selv
om både flagstang og stadion mangler.
Kåre Stevns

En beretning fra Gamle Ben Hurianeres 70 års jubilæum
Jeg er lige kommet hjem - fuld af oplevelser og mættet med indtryk - fra Gamle Benhurianeres 70-års
jubilæumsfest, der fandt sted lørdag den 31. august og søndag den 1. september.
Rammerne for denne oplevelse var henlagt til Hotel Falster i Nykøbing Falster. Vi var 43 forventningsfulde, der mødtes til kaffe og kage kl. 15. Her bød vor formand, Kåre Stevns velkommen og orienterede
kort om dagens videre forløb, og efter en lille times udveksling af ”siden sidst” begav vi os enten til bens
eller i biler ind til centrum af den gamle købstad Nykøbing Falster.
Fra torvet udgik kl. 16.30 en guidet rundvisning. Vores guide var fra det lokale museum og var meget
engageret i Danmarks og ikke mindst Falsters historie. Vi fik levende fortalt, hvordan byen havde været
og udviklet sig siden slutningen af 1600-tallet. Kun de færreste af os var vidende om, at der havde ligget
et renæssance slot på størrelse med Frederiksborg Slot.
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Tilbage på hotellet var der tid til at hvile benene og tage et bad, inden vi mødtes kl. 19 til et lille glas, før
vi gik ind i den festligt smykkede sal, hvor toastmaster Flemming Larsen bød velkommen og opfordrede
os til at komme til ham med gode indslag under festen.

Derefter begyndte vi indtagelsen en lækker 3-retters menu med gode vine til, mens musikeren spillede
behagelige toner.
Efter forretten uddeltes en velskrevet sang, Kåre Stevns havde forfattet, og alle kunne synge med på. Den
ramte det at være Benhurianer lige i plet. Stor applaus til Kåre.
Efter hovedretten introducerede Flemming aftenens festtaler ved at nævne nogle af de fantastiske resultater, han havde opnået. Da der bl.a. var en 100-meter tid på 11,4 var damerne udelukket. Festtaleren viste
sig at være Eigil Kruse-Kempen. Han fortalte i bedste Lise Nørgaard stil om sin start i klubben tilbage i
’40-ne, og om hvor livet havde bragt ham rundt i verden, indtil han tilfældigt faldt over Ben Hur’s
hjemmeside, og fik kontakt med alle de nu gamle ben igen.
Derefter var der tre Generationsrepræsentanter, som alle fortalte levende om den tid, Ben Hur leverede de
store resultater. Det var:
80+ år: Orla Jacobsen
70-80 år: Erik Bahn
-70 år: Sven Jørgensen
Efter desserten var der endnu nogle gode løse indlæg fra Inger Dall, Niels Kahlke og Kåre Stevns.
Undervejs sang vi en Aktivitetssang, hvor alle havde mulighed for at træne både kroppen og hjernen.
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Selvom jeg er en ”sen tilflytter” i klubben - idet Flemming fik mig med som motionist i 1969 – føler jeg
mig som en del af eventyret, som festtaleren og de tre tidsalder talere berettede om. Og når disse store
navne fortæller, bliver jeg stolt af at være Benhurianer, det spjætter i benene, og jeg føler mig som en del
af historien.
En stor tak til alle for en fantastisk aften.
Om søndagen indtog vi hotellets dejlige morgenmad, og kl. 10 var der afgang til Middelaldercenteret.
Igen var vi mange, der ikke havde hørt om endsige set dette sted, så det var endnu en positiv oplevelse.
Middelaldercentret startede i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum, hvor det lokale
museum byggede en rekonstruktion af en middelalderlig kastemaskine, en såkaldt blide. Da der viste at
være stor interesse om bliden og den form for praktisk museumsformidling blev der iværksat et projekt:
"Middelalderligt teknologicenter", som siden blev til den selvejende institution "Middelaldercentret". Det
har så ved hjælp af fondsmidler udviklet sig til en hel middelalderby, en havn, turneringsbane og en
indgangsbygning med bl.a. en middelalderrestaurant.
Der var arrangeret en rundvisning ved middelalderbyens borgmester og storkøbmand alias
museumsinspektør cand. mag. Kåre Johannessen, som i malende vendinger fortalte både om sin egen
rigdom og storhed, bøndernes usselhed og ikke mindst de forskellige afstraffelsesmetoder, retsvæsenet =
borgmesteren havde for at sikre lov og orden. De spændte sig over gabestokken, kags pælen og
galgebakken til hjul og stejle. Makabre beretninger om en svunden tid.

Efter rundvisningen gik vi kl. 12 til bliderne (rekonstruerede middelalderlige kastemaskiner), og det blev
demonstreret, hvorledes disse maskiner virkede, og hvad man kunne anvende som kasteskyts, når man
belejrede fjenden, fx sten, lokumsspande, rådne dyr og fjendens indfangede spioner.
Herefter var der nogle, der havde bestilt frokost, mens andre kørte hjem. De, der blev, kunne efter frokosten opleve en ridderturnering.
En stor tak til bestyrelsen og festudvalget for en fantastisk tilrettelagt weekend og 70-års jubilæum.
Erik Isbrand Møller
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Dødsfald:
Siden sidste nyhedsbrev er 3 medlemer afgået ved døden.
John Aagaard Kristensen døde den 7. december 2012. Han blev 84 år. Den 24. januar 2013 døde tidligere
formand for Ben Hur, Finn Valeur 88 år gammel. 4 måneder senere, den 24. maj døde hans kone
Birgit Johanne Valeur. Hun blev 85 år.
Æret være deres minde.
Bestyrelsen

Runde dage:
I den sidste del af 2013 har vi 6 runde fødselsdage blandt foreningens medlemmer:
Den 1. september fyldte Erik Darre 60 år. Den 9. september blev Ole Dirch Olsen 75 år. Sidst på måneden
den 27. september runder Elbert Ytte Olsen 80 år. Den 22. oktober fylder Palle Kruhøffer Larsen 70 år,
og samme alder opnår vores kasserer, tidligere formand i Ben Hur, Arne Sünksen den 11. november. Endelig runder Jarmund Jørgensen 75 år den 27. december.
Vi ønsker et stort TIL LYKKE til dem alle.

Gymnastikken fortsætter – Nu på Lundehusskolen:
Mandag d. 2. september startede gymnastikken igen. Da Efterslægten skal bygges om, har vi fået tildelt
en ny skole, så i denne sæson foregår det på Lundehusskolen, Lersø Parkalle 152, 2100 København Ø, i
pigegymnastiksalen (lokale nr. 125). Tidspunktet er fortsat kl. 17.00 – 19.00. Flemming Larsen fortsætter
som vores energiske instruktør. Vi har gymnastik den første time, og de mest aktive fortsætter med 3 sæt
volleyball. Lundehusskolen hed tidligere Emdrup Skole, og for nogle af gymnasterne har det været et
gensyn med barndommens skole.
Sidste sæson var der 10-20 deltagere hver gang, men der kan sagtens være flere. Bestyrelsen vil derfor
opfordre alle de aktive til at tage fat i andre gamle medlemmer, som ikke har fået øje for fornøjelsen ved
at få lidt motion sammen med de gamle kammerater, eller som har fået foreningen lidt på afstand, og som
derfor har brug for en personlig invitation for at komme i gang.

Generalforsamling:
Som sædvanlig bruger vi nyhedsbrevet til at indkalde til årets generalforsamling, som finder sted onsdag
d. 23. oktober 2013, kl . 19.30 i Huset på Nøkkerosevej.
Dagsorden og regnskab vil blive omdelt på generalforsamlingen.

4

Billeder fra 70 års jubilæumsarrangementet:

Byvandring i Nykøbing F.

Toastmaster Flemming Larsen

Orla Jakobsen

Rundvisning i Middelaldercenteret

Karin, Bitten, Elbert og Orla

Festtaler Eigil Kruse-Kempen

Ole Højland viser originalt Ben
Hur slips

Jens, Anette, Børge og Vinniie

Middelaldermad i restauranten
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