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Standerhejsning 2023
Så lykkedes det – 3.die gang er lykkens gang! Efter to år med Corona-
benspænd kan vi nu endelig få lov at mødes på helt legal vis. Og det er 
dejligt at se jer alle sammen. I ser godt ud – jeg var lige ved at sige 
bedre end jeg husker – men selv jeg bliver jo også ældre!

Som sagt er det i dag 3 år siden jeg sidst stod her og bød jer velkommen
til det nye år.

HERMED ØNSKES I ALLE ET RIGTIG GODT NYTÅR

Her plejer jeg jo at kaste et blik på året vi lige er gået ud af – hvad er der 
sket uden for vore egne små Ben Hur cirkler. Men at kigge 3 år tilbage 
bliver altså for meget – så det vil blive nogle få generelle betragtninger – 
og jeg skal nok gøre det kort!!

Jeg lægger hårdt ud med – lidt lommefilosofisk - at konstatere at verden 
bestemt ikke er blevet et bedre sted at være og det er der flere grunde til.
For det første sidder der nogle skruppelløse diktatorer, stats- og 
regeringsledere rundt om i verden som synes, det vist er på tide vi i 
Europa længe nok har kørt på første klasse, på deres bekostning. Og det
kan de til en vis grad måske have ret i?

Og vi ser der er flere måder at ”hævne” sig på. Det spænder lige fra den 
mest primitive, som at føre krig i Ukraine med massedød og 
ødelæggelse til følge. Og sådan en krig kan jo føre til hvad som helst, 
men indtil videre er det lykkedes EU at stå sammen. 

Men det kan jo også ændre sig og her findes der forskellige håndtag 
man kan dreje på. Vi har f. eks. set eksempler som at lukke for gassen 
og kalde det for reparationer, lukke ned for strømmen, lukke for 
pengestrømmen eller, nok så effektivt, at hacke forskellige former for 
infrastruktur. 
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Og vi er sårbare, for vi har nok i for mange år trygt lænet os op af, at al 
ny teknologi nok skal sørge for at vi klarer os og har følt os usårlige, 
samtidig med vi har solgt ud af arvesølvet. Vi har måske bare været for 
naive og ikke set, at samme teknologi kan bruges som en boomerang. Vi
har troet på at krig i Europa er noget der var engang og ikke er noget vi 
behøver bekymre os om!

Ikke desto mindre er det virkelighed og det er ubærligt og det er langtfra 
ovre endnu.

Klimaændringerne har fortsat med uformindsket styrke og Gretha 
Thunberg er siden jeg stod her sidst gået hen og blevet 20 år gammel. 
Hende får vi nok mere at se og høre til. Men vores fine nye regering har 
nu lagt store planer for reduktion af vores fælles CO2 aftryk. Hvorvidt det
holder kan man ha' sin tvivl om. Men vi skal nok til at spise nogle flere 
grønsager. Så er I advaret!

Ben Hur har gennemlevet 2 verdenskrige og har dermed kendt til det at 
man rykker tættere sammen i en kold og svær tid. Helt så galt går det vel
næppe denne gang, men vi kan stadig bruge Ben Hur til at rykke 
sammen i. 

Vi har lige haft generalforsamling hvor det store punkt var ”Hvad skal vi 
gøre med Ben Hur?” Det fik flere op af stolen. Men det var nu mere ment
som en provokation fra bestyrelsens side. Bestyrelsen planlægger og 
deltager i stort set alle arrangementer – hvilket jeg hermed takker dem 
for – mens det mere kniber med deltagelse af de øvrige medlemmer. Det
var det forhold vi godt kunne tænke os at pirke lidt til og stille til 
diskussion. 

Enden på det hele blev da også at Ben Hur består. Bestyrelsen blev bedt
om ikke vi kunne finde på nogle justeringer i de arrangementer vi 
allerede har? Vi kunne eksempelvis lave nogle af vore forårs- og 
efterårsture af forskellig længde og på den måde måske inkludere nogle 
flere? 

Omkring vore spisemøder kunne vi prøve at lave det mere som et 
sammenskudsgilde, hvor hver især bidrager med en lille ret. Det kan 



BEN HUR

KFUM’s Athletik-Afdeling

Nøkkerosevej 23, 2400 København NV

måske omgå den byrde det kan være for nogen at lave mad til 20-25 
personer. 

Det er noget vi må kigge på, for vi synes jo selv det er en rigtig god og 
samlende idé at afholde disse møder - og måske netop i denne tid?

Enden på det hele blev da også at Ben Hur på ingen måde kunne læne 
sig tilbage og sige - ” det var så de 118 år!”

For vi har jo også nogle andre forpligtelser end spisemøderne. Bl. a. er vi
stadig i stand til at stille op i Masters (veteranatletik) – jo, den er go' nok -
for I kender nok alle den med humlebien der ikke ved den kan flyve!! Vi 
er bare gamle uden stadion, men formår stadig at konkurrere med andre 
gamle!

Vi har flere gange ugentlig adgang til et styrkehus (kaldet -slottet) hvor vi 
netop i vores fremskredne alder har rigtig godt af at lave lidt 
styrketræning og det er altså en tilbud I frit kan benytte jer af for jeres 
beskedne kontingent. Tag en snak med Anne Marie, hun ved mere.

Ikke mindst har vi en forpligtelse over for en super kvalificeret 
gymnastikinstruktør – Helle. Hun formår hver onsdag i vinter-sæsonen at
samle 25-30 gymnaster, der alle er villige til underkastelse af div. 
forskellige udfoldelser. Der er man også velkommen, i det omfang man 
har courage og der er plads?

Afslutningsvis vil jeg ønske for os alle at vi går ind i et bedre 2023 end 
det 2022 vi lige har forladt. Man har jo lov at håbe?

Og så vil jeg vende tilbage til noget mere jordnært og velkendt, for vi skal
have Standeren sendt til tops og der skal synges og vi skal en tur rundt 
på  vores hedengangne stadion og endelig skal vi indenfor i varmen til 
kaffe og brød.

Endnu engang godt nytår til jer alle.


