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Kuk, kuk, pip, pip, trille, trille. Jo, jo, den er god nok – foråret er lige om hjørnet og det er tid at få 

rystet vinterstøvet af og komme ud. Det hele trænger. Den friske lave sol afslører desværre alt, lige 

fra nullermænd og snavsede vinduer - til bilen og en have der ligner BiiiiiiiiiiP. 

Men når først man er kommet i gang så er det som om man bliver født på ny. Så se bare at komme 

ud og få rørt jer, det er bedre end lykkepiller (tror jeg). 

Når det er forår betyder det også, at vinteren nu er bag os. I Ben Hur-sammenhæng betyder det at 

alt har funket. Generalforsamling, julefrokost, div. gymnastik og spisemøder har funket til perfektion. 

For eksempel synes jeg det er lidt blæret, at vi har medlemmer – Jørgen Kasket og Hanne – der hvert 

år i februar kommer med diner transportable helt fra Tåsinge. Så kan man tale om stabilitet. 

I det nye år venter der os (bestyrelsen) nye udfordringer, idet vi overtager ledelsen i husudvalget, 

hvilket medfører en del arbejde, men også at vi får lidt hånd om hvordan vi gerne ser Huset skal 

fungere. Sidst vi havde spisemøde lignede Huset noget katten havde slæbt hjem – bogstaveligt talt 

og vi klagede straks på rette sted. Det er Annie der tager det største ”slæv” og hun har allerede en 

masse ideer til, hvordan man kan få ryddet op og få sat nogle nye funktionelle regler op, så Huset 

kan fremstå til gavn og glæde for alle brugerne. Stor tak til Annie for den del af arbejdet.  

Når nu jeg påstår, at foråret er lige om hjørnet, så betyder det også at vores forårstur skal 

”markedsføres”. Efter Inspiration fra Jørgen Thomsen går forårsturen i år til Gribskov. Her har vi fået 

fat i Henrik Jørgensen – nej ikke dén Henrik Jørgensen, men Kersti Jacobsens mand, så lidt med 

atletik har det dog at gøre.. Henrik har i en menneskealder arbejdet i Skov- og Naturstyrelsen og 

arbejder nu i Danmarks Naturfredningsforening. Han har været med til at lave naturforbedringer i 

Gribskov. Det oprindelige landskab er nogle steder genindført med åbent land med vilde heste, 

andre steder tilbageføres åbne vandhuller og udrettede åer snos tilbage til oprindeligt niveau. Henrik 

har i Gribskov oprettet Danmarks første høslet-laug. En flot eng der hvert år bliver slået med le til 

fryd og gavn for et utal af vilde orkidéarter og en mangfoldighed af andre vilde blomster. 

Henrik vil vise rundt på en 10 km rundstrækning. Der vil også være mulighed for en kortere 

strækning og bagefter vil der blive budt på kaffe og kage på et, indtil videre, hemmeligt men udvalgt 

sted…. 

Dagen det hele foregår på er ikke nogen almindelig dag. Det bliver nemlig på arbejdernes 

internationale kampdag – søndag d. 1. maj, hvor vi kører i egne biler fra Parken præcis 09:15. Så 

husk at tage de røde faner med… og mad og drikke til turen. Sidste tilmelding 24. maj her: 

http://benhur.dk/kalender/ 

Hvad sker der ellers i løbet af foråret? 

Tirsdag d. 5. april er der spisemøde i Huset. Det er stjernekokkene Merete K, Beth og undertegnede 

der står for løjerne. Jeg selv er død spændt på hvad vi skal ha’ at spise, men mon ikke det kommer til 

en tilfredsstillende løsning? Tilmelding senest 3. april her: http://benhur.dk/kalender/  

http://benhur.dk/kalender/
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Søndag d. 1. maj er der som skrevet forårsvandring i Gribskov. 

Tirsdag d. 3. maj er der igen spisemøde i Huset og hvem der er kokke har jeg ikke i skivende stund 

styr på. Men det ved jeg der er andre der har - bl.a. dem der skal lave mad, så mon ikke også vi her er 

på nogenlunde sikker kurs? 

Uge 21: 23.-27. maj ligger 1. runde af Mastersturneringen. (Masters ? – ja, nu hedder veteranerne 

Masters). I får nærmere besked om den endelige dato. Alle bedes holde sig klar, da man aldrig ved 

hvor mange der falder fra i sidste øjeblik ;-) men også hepperne/bølgen skal være beredte!!!! 

Tilmelding her: http://benhur.dk/atletik/ - til begge runder.  

Tirsdag d. 7. juni er sidste spisemøde inden vi gå hver til sit for sommeren. Også her skulle der være 

styr på hvem der står for den kulinariske indsats, så mød trygt op. 

Weekenden d. 10-12. juni er det ”Pinselejr” i Prisen. En lille skare med Annie i spidsen tager allerede 

op fredag aften og varmer op og gør klar til det store rykind om lørdagen. Igen i år kan jeg garantere 

at traditionerne vil blive håndhævet. Om det bliver i kronologisk rækkefølge kan jeg ikke garantere, 

men der vil både blive spillet bold, gået ture – til ishuset såvel som nattevandring, spillet og leget 

som det sig hør og bør og naturligvis den legendariske festmenu lørdag aften. 

http://benhur.dk/kalender/   

Uge 24: 13.-17. juni ligger 2. runde af Matersturneringen. Aktive såvel som tilskuere/heppere bedes 

sætte kryds i kalenderen. Den præcise dato kommer senere. 

 

Og så tror jeg ikke, der er så forfærdelig meget mere på programmet. 

Inden jeg slutter helt af sender jeg lige gode varme tanker til Hans-Erik, som jeg ikke selv har fået talt 

med på det sidste, men som efter sigende skulle være i god bedring. Så god at vi måske kan gøre os 

håb om snart at se ham til spisemøde. 

Også varme tanker til Børge, som igen har været en tur på hospitalet og fået rettet op på det 

genstridige ben med en ny operation og en nye indvendige skinner (der nu skulle kunne holde!!). Det 

betyder X antal uger mere med bandage og indpakning. Det gode er dog, at han må støtte på benet. 

Og Børge han er sej, så også ham kan vi måske forvente vil dukke op til spisning en dag – vi kan jo 

håbe. 

Jeg siger rigtig god bedring til begge to og sammen med jer andre vil jeg ønske alle et velsignet forår 

godt med D-vitaminer, så vi kan blive kernesunde oven på en bleg og blodfattig vinter. 

Rigtig glædeligt forår. 

De bedste påskehilsner fra  

Bestyrelsen 

v/ Bo      Kode: B3nHur 
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