
St. Havelse d. 23. maj 2022 

 

En lettere forsinket forårshilsen fra Ben Hur! 

 

Et flot forår – godt nok af den kolde slags – er ved at rinde ud og sommeren står 

for døren. Det står fast. 

Noget andet der står fast er, at vi holder tirsdagsspisning tirsdag d. 7. juni kl. 

18:00. Det er sidste spisning inden vi spredes for alle vinde hen over sommeren. 

Sidste frist for tilmelding er 5. juni her: https://benhur.dk/kalender/ 

Men der sker lige et par andre ting, inden vi helt går i ”sommer mode”. 

Allerede onsdag d. 8. juni er der nemlig 2. runde Masters der denne gang bliver 

afholdt på Greve Stadion fra kl. 17:30. Vi håber på godt vejr og ikke ligesom 

sidst i Hillerød, hvor det blæste og regnede. Dog ikke lige så meget som sidste 

år, hvor hammerkastene landede i en sø!! 

Desværre falder datoen sammen med Gl. Ben arrangement, hvor der står 

Cirkusrevy på programmet. Men vi tror på Masters-holdet nok skal klare 

skærene. De har før stået overfor større udfordringer!! Holdopstillingen til 2. 

runde er på trapperne. Nedenfor ses de seje let afkølede og våde ”Hillerødder”. 

 
 

Igen lørdag d. 11. juni kalder vi til samling. Denne gang et ”erstatningsarran-

gement” for at få duften og smagen af Prisen, som vi desværre ikke kan få i år, 

ved at være på selve stedet. Vi mødes i Parken kl. 10:00 eller ved ishuset i 

Jægerspris kl. 11:00. Herfra vandrer vi til Prisen og ser, hvordan det går med  

https://benhur.dk/kalender/


 

renoveringen og mindes alle de gode stunder, der er at mindes.  

Herfra kan man gå kortere eller længere ture i skoven, hvor vi spiser vores 

medbragte mad undervejs. Alle veje fører til Bjarne Kjellberg, i Jægerspris, hvor 

vi senere drikker kaffe og spiser kage. Sidste frist for tilmelding er d. 7. juni 

her: https://benhur.dk/kalender/  

Der er hermed lagt op til en hyggenostalgiturtilPrisen!! 

I har måske bemærket, at der er landet en mail hos jer i dag, hvor vi opfordres til 

at give et nap med ved genopbygningen af lejren. Meld jer gerne nu, så 

tovholderne på projektet har overblik over ”arbejdskraften”. Sven og Erik Bahn 

har fra starten været involveret og knoklet for sagen som fagpersoner. TAK! 

 

Hov, jeg glemte lige, at vi også har været en dejlig tur til Skovtårnet 10. maj 

med afsluttende kaffe og kage i Paradehuset, Gisselfeld. Værten underholdt os 

meget levende med spændende (røver?)-historier gennem tiderne. 

 

  
 

Jeg vil her skåne jer for flere udgydelser og blot ønske jer en fortrinlig sommer 

med sol og varme, kolde drikke og hygge hele vejen. Lige indtil vi mødes igen 

til Ben Hurs 118-års fødselsdag som vi fejrer ved spisemødet tirsdag d. 6. 

september kl. 18:00. 

 

De bedste sommerhilsner fra 

 

Bestyrelsen 

 

Kode: B3nHur 

https://benhur.dk/kalender/

