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Kære alle sammen.
Jeg vil indlede med at ønske jer alle et rigtig godt nytår og glæde mig
over alle jer der er dukket op på denne tidlige januarmorgen – her hvor vi
går mod bikini- og badebuksesæsonen. Ja, ja dagen er trods alt tiltaget
med 15 – 20 min.!!
Her står vi så og skutter os som vi har gjort så mange gange før og vi har
netop forladt 2018 og vi ved faktisk ikke rigtig hvad vi kan forvente os af
2019.
Er det noget vi skal være bange for? - er det noget vi skal glæde os til?
Ja, selvfølgelig skal vi glæde os til det, men jeg har på fornemmelsen at
vi kan forvente noget á la 2018 – lidt melange, som man siger på fransk
– blandet, med lidt af hvert.
Og det siger jeg efter at vi sidste år – på allerhøjeste niveau oplevede
store svigt i noget af det fundament vort land hviler på. Nogle vil kalde
det hår i suppen, men jeg synes det har været med til at rokke ved vores
demokrati.
Årets ord 2018 blev kåret og det var ”Hvidvask” og 3 journalister fra
Berlingske har netop modtaget Cavlingprisen for afdækning af sagen.
Ordet hvidvask oversættes med – og jeg citerer: ”det at skjule
oprindelsen til ulovligt tjente penge, fx ved at lade dem indgå i overførsler
med udenlandske banker eller i lovlig virksomhed”
Og hvorfor falder jeg over netop denne sag?
Kære venner – svindleren er ingen ringere end Danmarks største bank.
Den bank vi alle burde have tillid til, den bank staten lader administrerer
alle vore udbetalinger. Den bank der er ejet af de største og mest
velrenommerede og respekterede firmaer og personer i Danmark.
I dette konkrete tilfælde har der over en årrække fra 2007 været gang i
vaskemaskinen i en sådan grad at der er blevet vasket for svimlende
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1.500 mia kroner. Foreløbig er to personer blevet fyret. Den ene godt
nok med et gyldent håndtryk på 20 mio. kroner – vi er jo ordentlige
mennesker og han var jo trods alt en dygtig mand.
Men dette er jo ikke bare en enmands værk. Man har kendt til sagen fra
første dag. Hvem MAN er bliver noget af det vi kan forvente at komme til
at høre mere om i 2019. Men noget tyder på det vil inddrage
bestyrelse(r), tidligere direktører og måske også ministre? Meget
betryggende. Banker skal man jo kunne stole på.
En anden institution vi skal kunne stole på er vores skattevæsen. Det er i
den grad er blevet kørt i sænk takket være en tidligere statsministers
tvangsideologi om en mimimalstat. Der er blevet fyret medarbejdere i
hobetal og taget forskud på glæderne ved udsigten til et frelsende nyt ITsystem. Lidt á la sundhedsreformen. Her har man virkelig indtryk af at
alting sejler – jeg behøver bare nævne ejendomskatterne der rammer i
flæng, afskrivning af tilgodehavender i milliardklassen, udbetaling af
aktierefusion i gigantmilliarklassen til internationale svindlere og banditter
i habitter – deriblandt respekterede banker!! Det er stærk tobak og et
fantastisk skue at være vidne til. Mon vi her har set det sidste? Det var
helt forfriskende at en enkelt helt almindelig husmor havde svindlet
statskassen for blot 111 mio. kroner igennem den samme årrække som
de 1.500 mia blev vasket rene. Det var da til at ta' og føle på.
Politietaten gik heller ikke fri. I Tibetsagen blev to menige betjente hængt
til tørre, mens hele politiledelsen og måske en minister eller to hidtil er
gået fri. Men også her graves der stadig og måske vi også her en dag
kommer til bunds i sagen og får en retfærdig løsning?
Endelig ryster hele indvandrerdebatten vores demokratiske fundament
godt og grundigt. Uden jeg her skal komme mere ind på det, vil jeg kun
sige at jeg mener det langt fra er godt nok. Debatten er for skinger, med
laveste fællesnævner og vi kan simpelthen ikke kan være det bekendt.
Jeg frygter at lige præcis dette emne – igen igen – vil stå øverst på
spisesedlen i den valgkamp som vi allesammen lige om lidt jo også skal
igennem i 2019 – og mine næstekærlige anelser er ikke de bedste.

BEN HUR
KFUM’s Athletik-Afdeling
Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
Det kan godt være det er hår i suppen, men det ændrer ikke ved at jeg
synes der i 2018 er blevet knap så højt til loftet i Danmark som der har
været.
Men vi lever i en retsstat og det kan vi trods alt glæde os over og håbe
på at den bliver forvaltet til alles bedste og at retfærdigheden til sidst sker
fyldest – selvom man indimellem godt kan komme grundigt i tvivl.
Men vi har i 2018 kunne glæde os over at ha' haft en fantastisk sommer
som ingen af jer – uanset hvor gamle I er - vist kan huske I nogensinde
før har oplevet. Kan vi håbe på endnu en? Vi er godt på vej – lige nu er
det nærmest forår og vi går som sagt mod lysere tider. Og så glemmer
jeg lige for en stund CO2 udslip og drivhuseffekt med smeltende
indlandsis, naturkatastrofer, brand, storme, oversvømmelser,
hungersnød m.m.m.m til følge.
Her på Nøkkerosevej fra vores egen lille planet kan jeg glæde mig over
vi i Ben Hur stadig kan stampe en superatlet op. Lars Juel tog i
september til Masters VM i Malaga. Her vandt han en flot blankpoleret
broncemedalje på 5000 m i aldersklassen 65-70 år.
Og mens han nu var omklædt kunne han da lige så godt også løbe en
1500 m og her fik han såmænd en flot 4de plads. Et super resultat af en
superatlet - stort tillykke til Lars.
Ellers består vor fysiske aktivitet i Ben Hur med at der er nogle få – for få
- der går i Mosen om tirsdagen, ligesom der er få for få der løber.
Vores vintergymnastik med Helle som indpisker har indtil nu ligget i
ruiner pga. ombygning af gymnastiksalen på Holbergskolen. I mere end
en måned har vi ventet på at alarmsystemet kommer til at virke!! Anne
Marie punker alt det hun har lært, men alle er indtil videre døvstumme. Vi
håber og ber' til at vi kan komme i gang her i januar – ellers bliver vi
krænkede, som er et andet ord der har trængt sig på i 2018.
Styrkehuset er også en bastion vi endnu holder liv. John Svendsen, som
i løbet af 2018 er blevet en høj flot fyr, og Alex er det faste inventar,
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mens flere af og til kigger ind til en omgang fysisk udfoldelse og
tiltrængte maverulninger.
Ben Hurs eget Masterhold lever også endnu – med uformindsket
styrke??? Jeg vurderer at vi er klar til endnu en sæson af hidtil uset
styrke. Det bliver vist nødvendigt idet jeg har ladet mig fortælle at nu kan
almindeligt dødelige stille op i mesterskaber uden at være medlem af
DAF. Mon Novo Nordisk kan stille med et stærkt firmahold? Eller Jakobs
Pizzabar?
Den lader vi lige stå lidt....
Tirsdagsspisningen er fortsat det der binder det hele sammen, det er her
vi hygger os og her snakken går og det er her vi hiver den helt store
guldmedalje hjem.
En tidlig og glædelig julegave blev det til da Københavns Kommune i
november bevilgede 468.000 til renovering af Huset. Det er jo rigtig
dejligt for det trænger det til. Men vi håber, at det mere krævende
renovationsarbejde vil blive henlagt til sommermånederne, så vi fortsat
kan holde fast i vores ”spisetider”.
Sidst men ikke mindst er vores pokalskab, takket være Bjarne, blevet
renoveret og står nu smukkere end nogensinde. Tak Bjarne.
Se nu er tiden er kommet hvor jeg vil lade jer slippe for videre tiltale.
Vi skal synge skal vi og flaget skal til tops.
Derefter er scenen er sat til en rask travetur rundt på vor græsbelagte
stadion. Noget for noget. Ingen morgenbrød og Gl. Dansk uden vi
strækker ud på en mælkesyreophobende 400 m. Pas nu på jer selv – jeg
vil ikke se nogen fibersprængninger eller det der er værre – ingen nævnt
ingen glemt - Erik...
Tak fordi I lyttede og Rigtig godt Nytår til jer alle sammen.

