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Mens vi venter… meget passende start på et forårsbrev. Hvad er det vi venter på? Efter 4 

vintermåneder i streg kunne jeg godt tænke mig lidt varme. Jeg ved ikke om I har det på samme 

måde? Jeg går og hiver lidt i de første spæde spirer og blomster der vover at titte frem af den frosne 

jord, men lige meget hjælper det. I dette øjeblik har jeg netop sat alle urene i huset en time frem. 

Sommertid kalder vi det – det smager lidt af varme og drinks på terrassen. Men vi må se det i 

øjnene – der er endnu et stykke vej. Men lyst er det blevet og det er en rigtig go’ begyndelse og et 

sikkert forårstegn.  

 

Det næste sikre tegn er planlægning af den årlige forårstur. Og i år er det jo ikke bare en forårstur, 

næh vi skal til udkants Danmark, som det hedder på Nydansk. Helt til Troense på Tåsinge. Der lagt 

i kakkelovnen til den helt store tur. Af sted fra Parken kl. 08.00 d. 7. maj med bus og ma’pak’ 

som Anne Marie så smukt skriver det på lokaldialekt. On location i Troense står Hanne og 

Kasketten spændt og venter på os. Herfra er det lagt i hænderne på Kasketten, hvad vi skal foretage 

os. Ren surprise, vi aner ikke hva’ vi går ind til, men uden at løfte sløret alt for meget, bliver det 

nok noget med at vandre rundt i sy’fynske og se på kulturperler. Var der ikke noget med Elvira 

Madigan og Sixten Sparre der havde en hyrdetime på de kanter? Jeg ved det ikke, men jeg ved at 

det er her der bliver brug for ma’pakken og drikkelsen. Fra pålidelig kilde forlyder det, at Kasketten 

lige nu cykler øen tynd og måler ruter op med millimeters nøjagtighed. Så alt skulle være i 

skønneste orden, klappet og klart til vi friske og udhvilede dukker op ca. 2 timer efter vi har forladt 

Parken. Hanne og Jørgen vi glæder os!!  

Også ”Købmanden” og Annie har en stor aktie med i koordineringen. Følg med på hjemmesiden og 

tilmeld dig opslaget i Parken. Planen er at vi kører fra Tåsinge igen ved 17. tiden og forventes 

hjemme ca. kl. 19.00. Det hele for den latterlige pris af Kr. 150,- hvor klubben så betaler 

”underskuddet”. Tilmelding på listen i Parken eller på benhur@benhur.dk senest 30/4. 

 

Tirsdagsspisningen kører jo forrygende. Forloren hare den ene gang, skønne frikadeller, som hvor 

mor lavede dem, den anden, kager og trifli, hvad bliver det næste?  

Den 5. april står Merete S., Børge og Birgitte i køkkenet og svinger gryder og pander (sidste 

tilmelding på listen i Parken eller til benhur@benhur.dk søndag den 3. april) … og til maj er 

stafetten overgivet til XXX (findes den 5/4). De kommer altså på en opgave, for efterhånden er vi jo 

blevet mere og mere kræsne og ikke sådan lige til at spise af med hvad som helst. Så er det ligesom 

sagt… 

 

Tirsdag d. 26. april kan I godt kridte skoene. Der har Merete K. lokket Elisabeth Østerbye, som 

jo er en gammel kending, til en solid omgang stavgangsinstruktion. Hun møder op i Parken kl. 

17.30 – så det er om at være på pletten, hvis man ønsker nogle staldfiduser man kan brillere med 

henover sommeren.  
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Et andet sikkert forårstegn er, at det nu er slut med onsdagsgymnastikken. Helt nøjagtigt onsdag d. 

13. april, lige efter Påske, er det den sidste gang. Der er vist noget om at man går ud at spiser 

bagefter – så husk kontanterne. Men der skal lyde en stor tak til Helle for at endnu en godt besøgt 

sæson er slut. En sæson hvor Helle med fast hånd og med inspirerende og legende autoritet styrer 

tropperne igennem både gymnastik, motion og yoga. Som jeg har hørt det – og det er ganske vist – 

fortsætter hun endnu en sæson til efteråret. Hurra for det, for hva’ dælen skulle vi ellers ha’ gjort?  

 

Sæt kryds i kalenderen den 27-28-29. maj for den weekend løber Ben Hurs årlige lejr i Jægerspris 

af stabelen.  Husk at lokke familien med !! Mere info senere….. 

 

Jeg springer lige hen til juni måned. Jeg ved endnu ikke hvem der skal lave mad den 7. juni. Til 

gengæld ved jeg at Merete K. igen har været på stikkerne og har lagt sig i selen for at skaffe en 

fysioterapeut til at komme og holde et 30-45 min. oplæg om, hvordan vi vedligeholder 

”maskinen”. Seancen tænker vi lagt ind imellem hovedret og dessert. Bare sådan lige for at nævne 

at vi forventer der er dessert den dag – uden nogen behøver at få præstationsangst af den grund – 

bare lidt…. 

 

Nu skal det hele jo ikke handle om mad og motion. Ben Hur har trods alt også et ærefuldt 

veteranhold. Mange af disse veteraner lever lidt i det skjulte – ses mest om natten, men nogle få 

gange om året vralter de blegfede og søvnige ud fra deres hi, ifører sig deres misfarvede, forvaskede 

og hullede kampdress for umiddelbart efter at kaste sig ud i ekstrem sport. Hvis du har lyst til at se 

dette patetiske show ”live” skal du sætte kryds i kalenderen 16-18/maj og igen 6-8/juni (vi kender 

endnu ikke de præcise datoer). Det er sjovt og vi hygger os. Er du fuldstændig hard core veteran, 

skal du også sætte kryds d. 14. august, hvor finalerne foregår i Haderslev – Ben Hur forventes 

selvfølgelig at deltage. 
 

Hvis nogen undrer sig over at trappen foran Huset pludselig er blevet fin og brugbar igen, kan I 

takke Broder Børge. Til husmødet forleden har han nemlig meldt sig som sort murer og 

trappeentrepanør. Godt arbejde. 
 

Dette brev er ment som en forårsbebuder, men er dog nået helt frem til juni måned. Så det er et 

langt forår vi har i vente. Men mon dog ikke der kommer et lille brev inden vi går på sommerferie – 

et brev der fortæller lidt om hvad vi kan forvente os af sensommer og efterår – bare lidt – for lige nu 

gælder det altså om at nyde tilværelsen og de skønne dage vi har i vente. 
 

Og så har jeg alligevel ikke fået det hele med, for alt imens vi har kæmpet os hen gennem vinteren 

har Formanden såvel som Bagkvinden gået hen og købt sommerhus. Første kontante afregning kom 

i form af vin til maden sidste gang, idet sælger viste sig at være Dorte. Næste afregning bliver – 

ifølge Formanden – et herlighedsvisit på matriklen i Asserbo. For at vi ikke alle skal komme på 

samme dag holdes datoen hemmelig….men vi skal nok få vristet den ud af ham/hende (Bagkvinden 

altså). 

 

Hilsen Bo og 

en forårskåd 

Bestyrelse   


