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Jeg kan vist stadig lige nå at komme med en forårshilsen inden sommeren på mandag går i gang. 

Pyha – det er hermed gjort. Koldt har det været, men flot og blomsterne har så godt af, at det ikke er 

alt for varmt. Forleden morgen gik jeg med Kurt i Mosen hvor nattergalen kvidrede i vilden sky. 

Hvad havde den lige gang i? Den glædede sig måske også bare til at det snart bliver lidt lunere i 

vejret. 

Men foråret havde vi jo tæt inde på livet da vi var på vores årlige ”opvarmningstur” til Møn. 

Træerne var netop gået i gang med at springe ud og anemonerne stod tæt side om side med violer, 

skovsyre, følfod og mange flere, som Anne Marie sikkert kan fortælle om. Det blev også til et 

enkelt glimt af vandrefalken, men ellers var det den betagende natur, der især brændte sig fast på 

nethinden.  

Jeg tror Bjørn Pieper har skrevet en fin lille historie om hele turen – og den kan I finde sammen 

med fotos her: http://benhur.dk/arkiv/vandreture/foraarstur-til-moen-loerdag-den-25-april-2015/ 

 

Frokostpause på Liselund 

Som netop konstateret så er vi lige midt i overgangen til sommer, men veteranholdet har allerede 

været i ilden – til holdkamp på Hillerød Stadion – en flot men kold majaften. Heldigvis har vi 

Thomas der som altid er på pletten og i god tid sat ”villaen” op (nu med navn på baldakinen) og 

disket op med hjemmegjorte madder, slik, slik, slik, frugt og kaffe og kager. Et uvurderligt initiativ 

sådan en kold aften der næsten varer 3 timer. Nåh ja, jeg glemmer helt resultaterne. De var som 

sædvanlig i top. Godt at se gamle koryfæer træde i karakter og kaste sig ud på de røde baner. 

Holdmæssigt må vi dog nok erkende – hårdt presset - at de hold, der rent faktisk har et stadion at 

træne på, generelt klarer sig bedre…. Se Ben Hurs resultater og fotos fra 1. runde her: 

http://benhur.dk/arkiv/atletikstaevner/veteranholdkampen-2015/ 

    

Meeeeget koncentreret Søren i længdespring 
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Men vi giver ikke op og vi er klar til næste 2. tirsdag d. 16. juni kl. 18:00 også på Hillerød 

Stadion. Jeg kan varmt anbefale alle der bare har snuset til en sur pigsko om at møde op til dette 

festfyrværkeri af et stævne og ikke mindst for at aflægge ”villaen” et besøg – det er atletik når det er 

bedst. 

En dejlig nyhed i den gamle delvist hedengangne atletikklub: 

Bjarke Kobberø (f. 1979) har sat seniorklubrekord på maraton ved at løbe 2.29,52 i London i år. 

Den gamle rekord havde Ulf Andersen på 2.34,35 fra 1985. Bjarke løb et meget stabilt løb med km-

tider på mellem 3,29 og 3,39. Tillykke Bjarke, det er ikke hverdagskost med klubrekorder i Ben 

Hur! 

Inden vi dog når frem til næste runde i Hillerød har vi først et spisemøde i Huset tirsdag d. 9. juni 

hvor et hold af kompetente kokke disker op og kræser om gæsterne som trætte, sultne og forpustede 

kommer tilbage fra anstrengelserne rundt i Mosen. Tilmelding senest 7/6 her: 

http://benhur.dk/kalender/ 

Umiddelbart herefter er det tid til den årlige Jægersprislejr som i år falder på dagene 12.-14. 

juni. Jeg tror at recepten for denne lejr følger de foregående år. Fredag aften ”tankes” der op og 

gøres klar til invasionen lørdag hvor der foregår alskens halløj der slutter med middag og fest for så 

stille og roligt at mødes søndag morgen og måske en tur i skoven inden man drager hjemefter. 

Tilmelding senest 9. juni her: http://benhur.dk/kalender/ 

 

Så altså holdkampen d. 16. juni kun to dage før valget og så er det sommerferie helt frem til vi 

mødes igen til august. 

Til slut vil jeg lige fortælle at jeg fik en henvendelse fra en Jørgen Lind i Helsingør. Han beskriver 

sig selv som nørd og hobby-historiker. Han har brugt megen tid i gamle arkiver og har her bl.a. det 

første officielle billede, der er taget af nogle Ben Hur-folk. Billedet er fra 1904 og viser 6-7 unge 

mænd der har gået kolonnemarch og vundet. Billedet er rammet ind og jeg tænker det skal sættes op 

et sted i Huset. Billedet vil officielt blive afsløret til spiseaften d. 9. juni. 

 

Formanden og hans bestyrelse ønsker jer alle en skøøøøøn sommer. 
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