
Sanghæfte 
på vej
Til julebadningen får du 
bedre mulighed for at 
synge med.

Vi har været præget af 
et misforhold mellem an-
tallet af printede sange og 
antallet af fremmødte.

Barbara Hage har derfor 
foreslået et lille sanghæf-
te, som kan genbruges til 
Standerhejsning, Julebad-
ning etc.

Bestyrelsen har derfor 
sat arbejdet i gang med 
at kreere et lille hæfte i et 
større oplag.

Udskiftning 
i udvalg
Ét af vore mange og væg-
tige udvalg har skiftet ud:

Regitze Traberg har 
ønsket at stoppe - og vi 
takker for indsatsen.

Hun erstattes af Barbara 
Hage, mens Gerda Sonne 
fortsætter som formand.

Så mange 
er vi nu
Skatmesteren, som også 
går under navnet Rumra-
ketten, har haft den store 
raketvidenskab i brug!

Det har ført til en regu-
lering af medlemstallet, 
og når det har været en 
større udredning, hæn-
ger det sammen med, at 
en del ikke havde betalt 
brokontingent, og andre 
havde ikke betalt kontin-
gent. 20 har meldt sig ud 
og 25 nye er kommet ind.

- Vi er per 4. november 
416 medlemmer, oplyser 
Mariann Albjerg.
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Solhvervsfesten nærmere sig 
hastigere end juleaften ...
Onsdag 5. december i Rungsted Golf Klub - kun 95 pladser!
Solhvervsfesten er næste 
fornøjelige indslag i Vi-
kingelaugets årlige stribe 
af højdepunkter.

Den foregår onsdag 5. 
december klokken 18.30.

Stedet er som sædvanlig 
Rungsted Golf Klub.

Tilmeldingsliste kom-
mer op i Vinterpaladset 
- men der er et begrænset 
antal. 

Lokalet har nemlig kun 
plads til 95 - så pladserne 
fordeles til de, der først 
skriver sig på listen (og 
betaler!).

 For god ordens skyld 
skal tilføjes, at arrange-
mentet kun er for med-
lemmer.

Quizzen i gode hænder?
Vi starter med en vel-

komstdrink og tager så 
plads ved de runde borde 
- afbrudt af vandren mel-
lem bord og buffet. 

Hér får nogle mere mo-
tion end andre ...

Vi har også en mange-
årig tradition for, at vi selv 
sørger for underholdnin-
gen.

Bestyrelsen har nedsat 
et underholdningsud-
valg bestående af Dorrit 
Noldus-Nilsen og Jens 
Runerister Hage.

De to vil, hvis udvalget 
når til enighed, udforme 
en vikingequiz, hvor der 
dystes bord-mod-bord, så 
alle er med til at under-
holde.

Vi gør opmærksom på, 
at brug af mobiltelefoner 
og doping ikke er tilladt 

- og der kan forekomme 
kontrol ...

Sådan betaler du
Det koster 375 kroner at 
deltage - og prisen dæk-
ker velkomstdrink, buffet, 
en halv flaske vin, vand og 
kaffe.

Pengene skal senest 
mandag 3. december 
være hos Skatmesteren 
Mariann Albjerg.

Du kan enten overføre 
pengene via netbank til 
registreringsnummer 
1551 og kontonummer  
6300847.

Eller du kan betale 
kontant: Læg pengene i 
en kuvert til Skatmeste-
ren i Vinterpaladset eller 
brug hendes postkasse på 
Rungsted Strandvejen 217.
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Frivillige morgenbrødssmørere skal vi igen bruge 24. december - se bagsiden. 
Til Solhvervsfesten er din eneste opgave at bidrage i holdkonkurrencen!



De er i alle henseender 
helt unikke: Vores lurblæ-
sere - Lurendrejerne.

Formentlig er vi landets 
eneste vinterbadefore-
ning med lurblæsere. Og 
hvilke blæsere!

Selv om det efterhånden 
er en tradition med en 
lille håndfuld år på bagen, 
så er Lurendrejerne altid 
klar til fornyelse:

Ved Standerhejsningen 
så vi således en anden 
side af Lurendrejerne: 
Conny Jacobsen bistod 
beredvilligt og effektivt

Bestyrelsen som officiel 
kysser af de døbte herrer.

En anden nyhed var, at 
Lurendrejerne til Stander-
hejsningen under ledelse 
af Birger Hoff også sang, 
mens de ad stranden nær-
mede sig Vinterpaladset.

Er det noget for dig?
Oprindelig var der opta-
gelsesprøve, hvor kandi-
dater fik udleveret et no-
deark og så skulle spille 
efter bladet.

Men i takt med at vi har 
fået nogle erfarne blæse-
re, er kravene lempet, så 
nye medlemmer optages 
uden at skulle aflægge 
prøve. De kommer så at 
sige i mesterlære!

Da vi p.t. kun råder over 
tre af de eksklusive og 
håndbyggede instrumen-
ter med behersket tone-
repertoire, er en del af 
Lurendrejerne i stedet for-
synet med svær og skjold. 
Der er brug for reserver, 
så der kan skiftes ud.

Så er du interesseret i 
at højne den musikalske 
standard - også uden at 
spille lur - kan du melde 
dig via vores hjemmeside 
under Bestyrelse/Under-
udvalg.

Også på udebane
I spidsen for Lurendrejer-
ne står dirigenten Gorm 
»Lurifax« Skånstrøm, som i 
den grad har fået tryllet et 
flot resultat frem.

Lurendrejerne spiller 
til Standerhejsningen i 
oktober og Julebadningen 
24. december.

Du har også mulighed 
for at komme på eksotiske 
rejser: Lurendrejerne stod 
truttende foran Hørsholm 
Kirke da en viking og en 
skjoldmø blev gift. Hurtigt 
blev vikingerne inviteret 
inden for i våbenhuset.

Om det skyldes frygt for 
naboklager over larmen 
eller det var et udtryk for 
folkekirkens rummelig-
hed vides ikke ...

Husk Jule-
badningen
Det kan være hårdt at 
komme gennem juleaf-
ten - men hvis du vil være 
godt rustet mentalt, så 
mød op mandag 24. de-
cember i Vinterpaladset 
klokken 8.30.

Vi lover koldt bad, mor-
genmad, kaffe, te, sang 
og Høvdingens julepræ-
diken.

NB: Vi har brug for 
kaffe- og tebryggere, så 
skriv dig på listen i Vinter-
paladset!

Bommen og 
åbningstid
Hvornår skal vi være ude 
og kan vi ikke få lov at 
køre ind og ud senere 
- eventuelt om eftermid-
dagen?

Spørgsmålene stilles 
jævnligt - og er p.t. uaktu-
elle, da der er fri adgang 
om vinteren, hvor de to 
pyloner er nede perma-
nent.

Der skal dog bomkort 
til i perioden maj-oktober, 
hvor vi kommer ind i sejl- 
og badesæsonen.

Bomkortet gælder om 
morgenen ind til klokken 
10 - ikke 9.30, som mange 
fejlagtigt tror!

Flere medlemmer vil 
gerne kunne bruge det 
senere:

- Vi kan ikke give lov til 
udkørsel efter klokken 
10, for så er det normal 
badetid, og så skulle 
andre badegæster også 
kunne købe bomkort, 
siger havnemester Henrik 
Kristensen. 

Han føjer til, at der så 
vil være risiko for trafik-
trængsel, og så kan biler-
ne også skabe problemer 
for udrykningskøretøjer.

Som medlem af Vikin-
gelauget kan du på 
Havnekontoret købe et 
bomkort til 250 kroner.
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Lurendrejerne: Der findes ikke 
noget lignende i kongeriget ...
Vort lurblæserorkester er altid en oplevelse - nu også med sang!

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen

De forrygende Lurendrejerne i aktion under vikingedåben i oktober. Fra venstre: Torben Køhler 
(gemt), Conny Jacobsen, Gerd Rysz (gemt), Judi Johnsen, Svend Bak-Jensen og Birger Hoff.

Gorm Lurifax Skånstrøm - har 
tryllet Lurendrejerne frem!


