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ForårsBenHurbebuder 

 

Så er vi endelig i gang. Sneskraberen er stillet lidt væk – for man ved jo aldrig, men vi er 

øjensynlig på vej mod bedre og varmere tider..? Og jeg har endelig fået sat mig til tasterne. 

For min pc har været ”indlagt” på intensiv. Først var den død, for senere at blive genoplivet 

for bare kr. 300,- , men næste problem var så, at jeg ikke kunne gemme det jeg havde skrevet. 

Og med en teknik-mongol som mig går det jo slet ikke. Jeg skal rundt til alle jeg kender, der 

kan hjælpe mig og alle siger ”bare lige” og så er jeg lige vidt. Men nu spiller kræet og er mere 

viril end nogensinde og med sidste skrig af et Windows 10 lagt ind – sådan. 

Bedst som vi troede, at nu skulle vi til at ha' forår, så holdt vinteren endelig sit indtog. Og hvis 

man troede at det nok bare var en lille ”walk over” inden foråret måtte man bare tro om igen. 

Første sikre forårstegn i år var derfor da Anne Marie skrev rundt om at nu kunne man godt så 

småt begynde at finde sit gamle Ben Hur kluns frem og begynde at tænke på Masters 

turneringen. ”Hov hva' dælen! - er det der vi er”, tænkte man. Og jo, den var go' nok og i dag 

når vi kigger ud af vinduet så er der jo dejlig gang i alle forårsbebuderne, så nu er vi så småt 

begyndt at tro på det. Men jeg husker nu stadig engang midt i 70'erne at jeg var til 1. maj i 

Fælledparken - i snestorm! Det var lige en reminder om, at det stadig kan drille med det vejr. 

     

Men nu skal vi se fremad, ja vi skal. Vi har en dejlig lang sæson foran os med mange gode 

tilbud. Men inden vi tager rigtig hul på den nye sæson skal vi jo lige huske at lukke den 

forgangne sæson ned. Gymnastikken på Holbergskolen har Helle igen i år styret med 

jernhånd, og med udsigt til at gymnastiksalen i løbet af sommeren vil blive renoveret, mon så 

ikke vi kan lokke hende til endnu en sæson? Hallo Helle kan du høre mig? - sidder du og 

nikker samtykkende? Det håber jeg. Men onsdag d. 25. april er det sidste gang for denne 

sæson og inden da får vi nok en afklaring om ikke Helle er til at lokke? 

Tirsdag d. 1. maj efter I har været i Fælledparken er der spisning i Huset. Om vi skal ha' røde 

pølser ved jeg ikke – jeg tvivler for det er intet mindre end A-kæden bestående af Bjarne, 

Marianne og Inger, der trækker i kokketøjet og kræser om os. Så ”hold Dem ikke tilbage”, 

men kom til tasterne og meld dig til. Mon ikke vi skal synge ”Brødre lad våbnene lyne”??? 

eller er det bare mig... Tilmelding senest 29/4 her. 

Lørdag d. 5. maj Dårligt har vi fået tygget af munden før vi skal på den igen - og igen er det 

en mærkedag. Læg mærke til hvordan bestyrelsen i år virkelig har arbejdet med tingene. Det 

er nok efter at Bjarne er kommet ind i bestyrelsen at der ligesom er kommet lidt mere svung 

over hele linien. 

http://benhur.dk/kalender/
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Gråt, vådt og blæsende på bakketop med udsigt - efteråret 2017 

Men denne dag skal vi på FORÅRSTUR til Tystrup Bavelse Sø. Samme sted som i efteråret, 

men nu bare i bedre vejr – tror vi nok! Ruten er lagt af Thomas Købmand og det er en rigtig 

fin tur i et vidunderligt smukt og varieret terræn. Vi kommer også til et skønt fugleobservation 

sted, hvor vi kan være heldige at se store som små fugle, tykke som tynde, kendte og sjældne 

fugle og fugle på gennemrejse – så husk kikkerten. 

Udover den lange rute på ca. 11 km er der flere muligheder for at gå kortere ture som vil blive 

anskueliggjort inden afgang kl. ca. 10:00 fra Kongskilde Friluftsgård. (Se den nærmere 

beskrivelse på Ben Hurs hjemmeside) Men ca. 13:30 drikker vi kaffe på Restaurant Støvlét 

Katrines Hus. 

Men vi mødes kl. 08:30 i Parken og kører i vores egne biler. HUSK der er sidste tilmelding 

d. 21. april – det er snart - her!! - og husk at notere om du ønsker eller kan tilbyde bilplads. 

 

Onsdag d. 23. maj kl. 18:30 er der 1. runde af Masters på banerne i Hillerød. Til de af jer der 

endnu ikke har fået set jer i spejlet siden juleferien vil jeg anbefale at I lige tjekker jeres 

singlet, som nu i bedste fald er blevet til et stramt hylster, men det er også ok, bare det ikke er 

så stramt at I ikke kan trække vejret ;) Formanden selv er skadet, men sørger for forplejning. 

Dog mangler vi vores telt – hvem har det?? Er det dig Købmand? 

Det bliver som altid en herlig dag på stadion. Snyd ikke dig selv for at se atletik i absolut 

topklasse – det er et syn som kun er Guderne forundt. Tilmeld dig som deltager, dommer eller 

hepper her ! 

 
Hillerød 2017 

 

Tirsdag d. 5. juni kl. 18:30 er der igen spisning i huset. Bemærk igen Bjarnes sans for at 

ramme en mærkedag. Det er ikke bare Grundlovsdag, det er også fars dag. Vi skal nok ha' 

Forloren Hare! ;) Det er godt nok gætteværk for jeg ved ikke lige i skrivende stund, hvem der 

skal stå ved gryder, potter og pander?...nåh jo, det gør Jan og Hans-Erik m.fl. 

http://benhur.dk/kalender/
http://benhur.dk/atletik/
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Weekenden d. 8.-10. juni er der Jægerspris lejr. Her inviteres også Gamle Ben med. Der er 

tilmelding senest 5. juni og ellers kan I gå ind på BH's hjemmeside og se flere oplysninger om 

lejren her. Det er her man mindes gamle dage, fortæller om store såvel som mindre meritter. 

Man hygger sig og man spiser go' mad og går skønne ture og spiser herlige is. Snyd ikke dig 

selv for denne enestående oplevelse. 

 

Onsdag d. 13. juni kl. 18:00 eller 18:30 skal du igen ha' pigskoene frem og finde de 

skarpeste pigge frem. Nu er vi jo ligesom kommet i form, så det forventes at der bliver givet 

max gas og at vi henter et absolut topresultat hjem til Emdrup. Hvis vi er rigtig go'e kan I 

allerede nu sætte søndag d. 23. september af i kalenderen – for der bliver der nemlig Masters 

Finale på Ballerup Stadion... 

 

     

 

Nu er vi allerede så langt henne på året at vi er i stand til at ønske hinanden go' sommer og på 

gensyn igen efter sommerferien. Der sker ikke rigtig noget i klubregi før vi når frem til fredag 

d. 24. august hvor Ben Hur sjovt nok fylder endnu et år som vil blive fejret med pomp og 

pragt á la de foregående 114 år. 

Så jeg vil her på bestyrelsens vegne ønske jer alle en henrivende sommer, med ønsket om at 

det bliver en varm og lækker én af slagsen – jeg tror vi trænger. 

Bo 
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