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Kære alle. 
 

Bedst som vi troede, at nu var den hjemme og vi var igennem det værste, så begynder 

det hele tilsyneladende forfra med mundbind, sprit, afstandskrav, vacciner, PCR-

tests, quick-tests m.m. Det er næsten ikke til at bære. Det gode er dog, at vi i dag er 

mere afklarede med situationen end vi var for 1 år siden, vi er alle blevet vaccineret 

og står til at få 3'die stik. Det skulle alt andet lige sikre, at vi ikke så let bliver smittet 

og hvis vi bliver det alligevel, tyder alt på at vi slipper lettere igennem forløbet. 
 

Men folk bliver usikre og det er bl.a. det, der afholder os fra at afvikle vores årlige 

julefrokost 7/12. Om det bliver den sidste aflysning skal jeg ikke kunne sige. Indtil 

videre holder vi fast i de planlagte arrangementer i 2022. Hvis vi bliver nødt til også 

at gribe ind her, vil I få det at vide pr. mail og ellers kan man holde sig orienteret på 

Ben Hurs hjemmeside. 
 

Vi startede året ud med, for første gang siden Krigen, at aflyse Standerhejsningen i 

januar såvel som spisemødet i februar, der også blev aflyst. 

Men det var de sidste krampetrækninger. Det var ligesom om trykket herefter lettede 

og samfundet gradvist igen begyndte at trække vejret og pulsen blev normal. Således 

blev Vestskovs-turen i april afholdt i fin stil. Godt vejr, gode madpakker, højt humør 

og 15-16 deltagere.  
 

Første spisemøde blev afholdt for fuldt hus i juni. Det var sjovt. for noget af maden 

kom udefra og var forsinket ca. 30 min. Det var der bare ikke en sjæl der opdagede. 

For rødvinen var trukket op og da folk ikke havde set hinanden i mere end et år, så 

skal jeg da lige love for at kneveren gik i en sådan grad at lyddæmperne i loftet var 

ved at dratte ned – og kokken fik arbejdsro! Dejlig aften med Ben Hur i topgear som i 

gamle dage! 
 

Vi nåede også lige at få en tur til Prisen inden vi lukkede af for sommeren. Der var 18 

deltagere i år. Igen, i et fantastisk vejr, go' mad, hygge nattevandring til Julianehøj. 

Om lørdagen var det en herlig overraskelse at vi fik besøg af Gerly og Ole samt Ani 

Wedervang. Det var rigtig dejligt. De blev hele dagen og hyggede og var med til 

spisning og underholdning lørdag aften. Mere af det!! Det er jo som om vi med tiden 

bliver mere og mere jævnaldrende ;o) …se fotos fra lejren nedenfor. 



 

    
 

I september lykkedes det os at afholde vores 117-års fødselsdag. Igen fuldt hus, hvor 

bestyrelsen traditionen tro stod for maden og som altid med et veloplagt ”publikum”.  
 

Og her stopper jeg lige op. For vi må jo erkende at vores idrætskarriere ligesom er 

ved at klinge af – hvis jeg skal pakke det pænt ind uden nogen behøver blive stødt på 

manchetterne. Det er jo det sociale fællesskab vi har på vores ture og til vores 

spisninger, der nu er kernen i Ben Hur og som jeg mener er værd at værne om. Så 

opfordringen herfra lyder: ”Mød op så meget I orker – det er vigtigt for dig såvel som 

Ben Hur!”  

Og min næste opfordring er: ”hvis der skal mere fart over feltet, så er vi i bestyrelsen 

klar til at modtage go'e forslag til nye tiltag!”- bare så I ved det.. 
 

I oktober var spisningen aflyst. I stedet havde vi lejet en bus og tog turen til Tåsinge. 

Her bor Jørgen Kasket og Hanne. De plejer hver år i februar at komme til spisemøde 

med en grydefuld chili con carne. Det kunne de så ikke pga. Corona – jamen så tager 

vi da bare til Tåsinge! Vi fik gået 12-14 km og nogle lidt kortere. Vi endte alle ved 

Bregninge Kirke og det lille lokalhistoriske museum, hvor vi fik den legendariske 

chili con carne. En dejlig dag der startede 08:30 og sluttede i Parken 20:00 – enkelte 

tog en blunder i bussen! (Bjarnes fotos fra turen kan ses på vores Facebook-side). 
 

Inden den nye virus dukkede op i horisonten nåede vi at få afviklet et super lysbilled-

foredrags-show af vort gamle klubmedlem Bo Belvedere Christensen. Huset havde vi 

indrettet til Biograf med 40 siddepladser. Alle sad godt og alle kunne se. Annette og 

Gritt stod for lækre let håndterbare sandwich'es, div. drikkevarer stillet frem og vi var 

klar til et 2½ timers panorama på Verden Tag – Bo havde været overalt, hvor der er 

bjerge og hvor der er værd at klatre. De 14 højeste er i Himalaya, men de højeste er 

ikke nødvendigvis de sværeste. Derfor havde han også klatret mange gange i Alperne 

og i Andesbjergene i Syd Amerika. Vanvittige flotte billeder ligesom relevante 

spørgsmål fra salen ærligt og uden omsvøb, seriøst blev besvaret af en dedikeret 

foredragsholder. I kaffepausen havde Dorte bagt lækker kage så alle var klar til 2'den 

halvleg. Flot foredrag og arrangement – tak til alle involverede :o) 

 

Igen i år havde vi et hold med i masters-holdkampen og igen i år lykkedes det os at få 

tæsk – uden dog at falde helt igennem. Vi er det eneste hold i turneringen, der stiller 

op uden at ha' et stadion og flere hold er nødt til at slå sig sammen med andre klubber 

for at kunne stille hold. Men når holdkaptajnen kalder til samling dukker alle 

atletikduelige frem som ved et trylleslag. Og der bliver kæmpet på livet løs.  



 

 
 

Vi blev inviteret til finalestævnet i Greve. Her fik vi også tæsk, men jeg vil gerne 

fremhæve at vi i forbavsende mange øvelser gør os rigtig godt. Seneste nye 

ungdommer er Anne Brandt som pludselig fik et kald om det ikke kunne være noget 

for hende at være med. Og nu er hun kærkommen pointsluger. Skulle der være andre 

derude?? - såhhh er der stadig muligheder for at få indfriet sin atletikkarriere. Et 

enkelt resultat fra samme stævne er Lars Juel, der på 5000m, satte Danmarks 

Olympiske håb på Marathon, Abdi på plads (på point). Tillykke til Lars. 
 

    
 

   
 

Masterresultater kan I finde her: https://imars.dk 

 

Gymnastikken og Styrkehuset kører, men også her skal I holde øje med om der sker 

ændringer i forbindelse med ændrede smittetal og forordninger. 
 

Standerhejsning. Er i år sat til søndag d. 16. januar kl. 10:00 i Parken. 

Grundet ferie i Cafeen bliver det i år 3'die søndag i januar – det har vi godt nok aldrig 

prøvet før, men en gang skal jo være den første.  

Heller ikke her ved vi om det holder, men vi har i bestyrelsen vedtaget at holde fast i 

vore planer og så må vi tage stilling fra sag til sag hvorvidt det er forsvarligt at 

afholde arrangementet. 
 

https://imars.dk/Liveboard/Events?meetId=1101acb1-85f1-46ce-96eb-4992139d5880


Vestskovtur.  Lørdag den 15. januar prøver vi så om vi kan få vandret denne tur. 

Oprindeligt skulle alle 4 årstidsture have foregået på et og samme år, men nu er vi 

altså pga. Corona gået ind i det 3'die år. En dejlig tur som vi nu går for 4'de gang med 

Thomas som turleder. Spændende om det lykkes – vi får se. Tilmelding senest tirsdag 

den 11. januar her: benhur.dk/kalender     Kode:  B3nHur. 

 

Jeg tror det var hvad jeg havde på hjerte. Jeg ønsker jer alle en velsignet jul og et godt 

og lykkebringende nytår. 

Bo 

 

 

 

 

 

Ben Hurs private Facebook-gruppe hedder: 

”Ben Hur Atletik og Motion” og har pt. 62 medlemmer (nuværende og tidligere).  

Her findes mange fotos og kommentarer medlemmerne imellem.  

Send en anmodning om medlemskab, hvis du også er interesseret. 

 


