
 

 

     

Sensommerefterår 2020 – Ben Hur 

 

Sensommerefterår – en ny term jeg lige har opfundet til lejligheden :o) For det er jo 

stadig sommer, men skyggerne er blevet mærkbart længere og i takt hermed er 

aftnerne blevet tilsvarende kortere. Det er sådan det går, og vi kan ikke gøre så meget 

ved det andet end at konstatere det og få det bedste ud af det! - og lige om hjørnet 

lurer den første efterårsmåned, og selvom det kan være utrolig smukt og dejligt, så er 

vi på vej mod de helt korte dage. 

 Sommeren har ellers været så som så, idet vi startede ud med et fantastisk forår – 

koldt men flot og alt stod og struttede i ugevis i fuldt flor. Juni var også flot, men så 

skal jeg da lige love for at juli trak i land igen med blæst, kulde og regn og vi følte, at 

sommeren smuldrede væk mellem hænderne på os. Og bedst som man havde opgivet 

det hele kom vi ind i august og vips havde vi den skønneste sommer med stille dage, 

masser af varme og brankede balder – herligt. Men vi kommer jo ikke udenom det – 

Coronaen kan man forsøge at glemme indimellem - men den ligger jo og lurer i alle 

vores baghoveder og sætter præg på al vores gøren og laden. Således også i Ben Hur, 

hvor alt i foråret blev aflyst – inkl. gymnastikken og Mastersholdkampen. 

I juni holdt vi vores sidste Spisemøde inden sommer. Efter reglerne kan vi være 24 i 

Huset. Vejret var dog endnu engang med os, så vi spiste ude og det blev en dejlig 

aften for de 23, der mødte frem. Efter reglerne blev maden øst op af kompetente folk 

ligesom man selv skulle sørge for drikkelse til eget forbrug. Det eneste hår i suppen 

var, at da vi havde fået fyldt ”opperen”, så virkede den ikke og det hele måtte ud igen 

og vaskes op efter slavemetoden..! 

 

     

Midt i juni var der lejr i Prisen, men også her lagde Coronaen en dæmper på 

tilmeldingen – men ikke på badelysten - ligesom til den vandretur Thomas Købmand 

stod for 18. juli, hvor blot 10-12 mødte frem til en skøn tur rundt i Vestskoven.  

 



 

 

    

Den tur kan man dog stadig nå at komme med på idet den gentages d. 17. oktober – 

se længere nede i programmet. 

Det bringer mig frem til vores ”efterårsmenu” - (endnu et smart ord jeg dér fandt på!) 

Så her kommer der lidt til den tomme kalender... 

Program for efteråret:  

 Den 1.september lægger vi hårdt ud med at fejre Ben Hurs 116 års fødselsdag 

i Huset. Traditionen tro er det bestyrelsen, der inviterer til dejlig mad. Vi byder 

velkommen kl. 18:00 med en lille drink og lidt uforpligtende small talk om 

hvordan ”vores somre” er gået. Vi satser på godt vejr så drinken tages 

udendørs, men som ovenfor beskrevet bliver skyggerne hurtigt lange, hvorfor 

vi regner med at spise indendørs. Og da Coronaen sikkert ikke lige slipper sit 

tag inden da, er vi nødt til at holde antal tilmeldte ned på 24 personer – så 

tilmelding sker efter først til mølle – og senest 30/8, inde på hjemmesiden: 

http://benhur.dk/kalender/ - der er 10 ledige pladser pt. 

 

 De brankede balder jeg før omtalte får man mulighed for at vrikke med til 

Helles gymnastik, der begynder onsdag d. 16. september kl. 18:00 i den 

kendte gymnastiksal på Holbergskolen. Coronareglerne siger 4 m2 pr. person, 

og det håber vi på er nok til at alle kan være med, MEN reglerne siger også, at 

man skal være omklædt hjemmefra!! Derudover er der måske visse øvelser 

man skal holde sig fra, men alt det har Helle styr på. Hun skal nok få heglet jer 

igennem alligevel – read my lips! 

 Den 6. oktober er der igen spisemøde i Huset og reglen med de 24 personer 

tror jeg desværre stadig holder til den tid. Til 116 års fødselsdagen har vi 

trukket lod blandt de mange der har meldt sig til at være kokke i oktober og 

november, hvorfor jeg i skrivende stund ikke ved hvem der står for maden, 

men lidt spænding skal der vel være? Hvis vi er heldige vil der også være lidt 

underholdning? …spændingen er i mellemtiden udløst, idet Hans-Erik har 

lovet at fortælle om sine oplevelser på krydstogt (præ-corona!). Tilmeldingen 

åbner senere. 

 Allerede igen lørdag d. 17. oktober sker der igen noget. I skal snøre 

vandreskoene, smøre madpakken og måske finde den vindtætte og en 

thermokande frem, for igen inviterer Thomas Købmand på en dejlig 

efterårstravetur i Vestskoven. Vi mødes i Parken kl. 10:00 og kører i de biler 

der nu engang måtte være. Som sagt er det en gentagelse af forårsturen og 

http://benhur.dk/kalender/


 

 

sommerturen, men det fremmer forståelsen og så mange var der altså heller 

ikke med første gang. Så jeg er sikker på vi får en kanon-tur. Tilmelding senest 

13/10 her: http://benhur.dk/kalender/  

 Spisemøde tirsdag d. 3. november – og som i oktober ved jeg lige nu ikke 

hvem der svinger gryderne, men det bliver heeelt sikkert lækkert – og igen, 24 

til bords og først til mølle – tilmeldingen åbner senere. 

 Det helt sikre efterårstegn er når vi indkalder til Generalforsamling. Den ligger 

altid sidst i november og således også i år, nemlig tirsdag d. 24. november kl. 

19:00. Her kan man møde op og høre Formanden skue tilbage på året der er 

gået siden sidste GF, man kan blive klog på klubbens økonomi og man kan 

blive budt på dejlige snitter og lidt til at skylle efter med – så hold Dem ikke 

tilbage. 

 Tirsdag d. 1. december er der det årlige juleafslutningsbuffét-udstyrsstykke, 

hvor alle der tilmelder sig har en dejlig ret med til bufféen. Der plejer at være 

højt humør, juledug og -lys og mon ikke Ulla har fundet nissehuen og en enkelt 

sang frem? 

Dette var programmet, men inden jeg slutter helt af skal jeg lige gøre opmærksom på 

at vi begynder det nye år med Standerhejsning, søndag d. 3. januar kl. 10:00. Som 

i alle de andre år – er det det vigtigste møde at være med til.! Det er her vi mødes og 

tjekker hinanden og bekræfter at vi er her endnu og hvor man får lidt åndelig føde 

såvel som dejlig brød og kaffe til gane og mave. 

 

Bo  19/8-2020 

 

OBS: Styrketræningen foregår fremover udelukkende mandag og fredag formiddag 

10.00-11.00 i Styrkehuset. De faste brugere, Hans-Erik & co. åbner døren for holdet. 

 

Kode:  B3nHur 
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