
   

                                                                                                                Utterslev d. 19. april 2017 

Forårsbebuder til alle Ben Hurianere. 

Ja, ja, jeg ved godt at foråret har været i gang længe, men jeg har været lidt sen til at 
opdage det, for jeg synes godt nok det har været et koldt et af slagsen. Men i morges på en 
smuk lille løbetur rundt Bagsværd Sø (- 2 grader) med min gamle løbemakker Gert Kærlin, 
var bøgen sprunget ud og så er det da også blevet til en enkelt dejlig anemonetur med 
hustruen. 

Så nu synes jeg ikke jeg snart kan trække den længere – derfor dette forårsbrev. 

Det hele kører jo derudaf med raketfart og vi er allerede snart 1/3 henne på året. Det betyder 
at gymnastikken, som Helle så flot står for, har sidste dag d. 26. april. Det har været endnu 
en flot sæson, hvor Helle har formået at samle mange aktive Ben Hurianere til alverdens 
gebrækkeligheder. Det er rigtig godt gået og vi håber og beder til, at Helle har mod på at 
tage endnu en tørn til efteråret? 

 

Tirsdag d. 2. maj er jo Store Spiseaften i Huset kl. 18:30, hvor det er Birthe, Kate og Elin 
der svinger gryder, potter og pander og kræser om os. Menuen er indtil videre en 
hemmelighed, men jeg er sikker på at det er alt det ypperste de kommer op med. Jeg er 
blevet hvisket i øret, at Jørgen Thomsen står for vinen denne aften, så husk cykelspænder. 
Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 30. april her.  

 

Lørdag d. 20. maj er det ”Store Forårstur”, som i år går til det skønne Sjællands Odde.  

Vi skal besøge Annegrethe og Boje i deres dejlige sommerhus, Peter Andersensvej 65, 4500 
Ebbeløkke. Tegneren Herluf Jensenius har foræret Odsherred Turistforening dens 
valgsprog: ” Odsherred – hele Danmark i en håndevending”.  
Boje har været ude med tommestokken og målt 2 ruter op. En flad 5’emmer, som vi siger og 
en 10 Km á la Alpe d’Huez, en rute i bakket terræn med svimlende 50 højdemeter. Så vi skal 
både ha’ fundet redningsreb og klatreskoene frem. Vi skal vandre i Ebbeløkke Bakker hvor vi 
får hele Odden udbredt foran os ligesom der er sørget for fin udsigt når frokosten skal 
indtages.  
Uden at vide det tror jeg på at vi ender med kaffe og hjemmebagt kage i salonen/terrassen 
hjemme på Peter Andersensvej.  
Ud over det med sko og redningsreb så tag lige bestik af vejret og tag det rigtige tøj på og for 
Guds skyld en smækker madpakke. Og lige en ting mere, for dem der lyster er der kun 250 
m til den fineste badestrand! Der er hermed lagt op til endnu en kanon tur med BH.  

Vi mødes kl. 08:30 i Parken i så mange biler at vi alle kan være der. Transporten afregnes 
med charufførerne. Det tager ca. 75 min. at køre derop.  
Sidste tilmelding er søndag d. 14. maj her 
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Tirsdag d. 23. maj er det så tid til at finde pigskoene frem. Det er nemlig nu de gamle 
dinosauer skal trækkes ud i forårssolen og bevise deres værd og leve op til fordums 
glamourøse resultater. Eller sagt på en anden måde, der er veteranstævne (nu Masters) på 
Hillerød Stadion kl. 18:30 og du kan godt finde din slidte og falmede klubdragt frem. Et er at 
finde den frem, noget andet er at få trøjen ned over maven! Jeg har mødt Søren Poulsen 
som siger han har tænkt på at tage et prøvespring. Så, det skal nok gå og alle med hang til 
atletik er mere end velkommen – tilskuere såvel som prægtige atleter…. Det er et syn for 
guder, så har jeg vist ikke sagt for meget og så er der forplejning!! HUSK snarest at tilmelde 
dig inde på hjemmesiden og oplys hvilke øvelse/r du ønsker at deltage i her - så sætter Anne 
Marie holdet. Dommere og heppere må også gerne tilmelde sig.  

 

Tirsdag d. 6. juni er der igen tirsdagsspisning i Huset kl. 18:30. Denne gang er det Annette 
G., Bjarne og Jan der står for løjerne med alverdens lækkerier i Noma-klassen. Og lur mig 
om ikke Bent tager vin med. Så det er nok værd at satse en 50,-’er på, og så skal man jo lige 
huske på man får et vidunderligt selskab med oveni prisen. Tilmelding senere… 

 

Tirsdag d. 13. juni skal successen så følges op. Spændstige og veltrimmede mødes vi 
denne gang til Masters på Ballerup Stadion kl. 18:00 klar til at triumfere og kvalificere os til 
finalerunden. Også her skal du tilmelde dig på hjemmesiden (her). Og igen er en 
tilskuerbølge mere end velkommen. 

 

Weekenden d. 16.-18. juni. Nu er det lige inden vi tager rigtig på sommerferie – (hvor 
absurd det end lyder). Men her er der åbent i Jægerspris med mulighed for gå-/løbeture i 
skoven, gåture til Iskiosken, div. udendørs aktiviteter, go’ mad, en smule rødvin og gedigen 
fælles hygge. Også her er det nødvendigt at tilmelde sig på hjemmesiden – tilmelding og 
mere info senere. 

Og så tror jeg faktisk ikke vi ses igen før vi er på den anden side sommerferien. Der er ikke 
spisning i juli og august og på den måde er vi nu helt henne ved klubbens store dag – vores 
113 års fødselsdag som afholdes fredag d. 25. august i Huset/haven. Det er som bekendt 
Bestyrelsen der hopper i tjenerdress og kokkehuer og byder velkommen til en forrygende 
aften hvor der skal hygges igennem det bedste vi har lært – det vil I høre mere om jo 
nærmere vi kommer, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Tilbage står nu at ønske jer alle sammen en velsignet sommer. Jeg håber inderligt I vil blive 
begunstiget med dejligt mange solskinstimer, afslappende ferier og adskillige timer på 
terrassen/altanen eller hvor I nu måtte sidde og nyde livet. 

 

Så hermed rigtig go’ sommer. 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen 

Bo                             Kode:  B3nHur 
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