
Positiv dialog 
med 
kommunen
Lauget er i en positiv dia-
log med Hørsholm Kom-
mune efter skuffelsen over 
det manglende tilskud til 
den 332.000 kroner dyre 
bro, vi stiller til rådighed 
for havnens badegæster.

På et møde mandag 
1. juli fik vi løfte om, at 
kommunen nu vil se på 
muligheden for et tilskud 
til et nyt gulv.

Samtidig inviterede 
vi borgmester Morten 
Slotved til at bade med 
- og han får følgeskab 
af formanden for Sport, 
Fritid og Kulturudvalget 
Nadia Maria Hageskov til 
Standerhejsningen lørdag 
5. oktober.
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Lauget i tre friske fremstød
Zumba, Rungsted Havnefestival og Stafet for Livet
Vikingelauget er klar til 
nye erobringstogter - dog 
ikke på fremmede kyster, 
men på hjemmebane.

I weekenden 24.-25. 
august vil Rungsted Havns 
Erhvervsforening arran-
gere Havnefestival:

- Arrangementet vil 
være maritimt orienteret, 
med bådudstilling, prøv 
at sejle, vandski, kajak, 
kitesurfing, kanindåb fra 
roklubben, boat-jumble 
(maritimt loppemarked), 
SOK søredning, modeop-
visning, fiskekonkurrence, 
spændende biler og 
meget mere, fortæller Bo 
Abenth fra foreningen.

Lauget er også inviteret 
med, og selv om det vil 
være attraktivt hvis vi stil-
ler op i disciplinen nøgen-
badning, vil vi fremhæve 
noget mere unikt:

Dirigent Gorm Lurifax 

Skånstrøm vil stille med 
Lurendrejerne, som vil 
synge og trutte.

Noget mere unikt skal 
man lede meget, meget 
længe efter ...

Udvikling frem 
for afvikling
Bestyrelsen arbejder 
med en plan for Laugets 
fremtid.

Det duer jo ikke at sidde 
veltilfredse og klappe 
med begge hænder i den 
ene hånd.

Derfor er udvikling frem 
for afvikling mottoet.

Vi vil senere fortælle 
mere, når vi fået styr på 
tankerne.

Zumba på lørdag
Udgangspunktet er, at 
hvis vi skal udvide med 
nye aktiviteter, så skal det 
handle om vinterbadning, 

sundhed og velvære.
Det passede derfor 

fint, da vi forleden fik en 
henvendelse fra zumba-
instruktør Trine Winther, 
som vil lave gratis zumba 
på stranden.

Hun bruger parken til 
Vinterpaladset, og du er 
velkommen til at deltage:

- Jeg starter på lørdag 
6. juli og er der også 20. 
juli, 27. juli, 17. august, 24. 
august og 31. august fra 
klokken 10 til 11.

Stafet for Livet
Da skjoldungen Britta 
Keller foreslog at vi stiller 
hold til Kræftens Bekæm-
pelses Stafet for Livet, slog 
vi også til.

Det foregår i et døgn fra 
lørdag 31. august på Ride-
banen i Hørsholm. Tilmel-
ding: www.stafetforlivet.
dk/stafet/hoersholm
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Lurendrejerne - vores unikke stolthed - er klar til at kaste musikalsk glans over Havnefestivallen.

Udvalgsformand Nadia Maria 
Hageskov og borgmester 
Morten Slotved bader med til 
Standerhejsningen 5. oktober.

Foto: PU
K

 Fotog
rafi

Foto: Søren H
ald



Statistisk har det vist sig, 
at vikingerne ser ud til at 
overse listen på bordet i 
Vikingepaladset:

Listen, hvor man tilmel-
der sig rengøringen, som 
består af to ugentlige 
støvsugninger og ditto 
måtteryst.

Det er typisk skjold-
møer, som melder sig - og 
de arbejdssky gør det to 
ad gangen!

Statistikken er med dig
Med 416 medlemmer er 
det i øvrigt statistisk kun 
hvert ottende år, du skal 
gøre rent.

Og med de seneste års 
mange nye skjoldunger, 
som forhåbentlig gerne 
vil gøre et godt indtryk, 
vil det for ganske mange  
medlemmer vare endnu 
længere end de otte år!

Årets første mand
Men miraklet skete faktisk 
for et par måneder siden, 
hvor årets første mand 
stod på listen: Jes Ger-
strøm. 

Underskriften kom godt 

Nye ansigter 
i flere udvalg
Gode karrieremulig-
heder i Lauget

Det er herligt, at flere 
gerne vil give en munter 
hånd med i Lauget. Men 
karrieremulighederne er 
nu også eksorbitante!

Temperaturudvalget 
med overmåler Knud 
Limschou og undermåler 
Søren Søndergaard har 
således fået følgeskab af 
undermålerassistentaspi-
rant Jane Hjorth.

Hun kan senere - ved at 
have udvist måleevner og 
flid - avancere til under-
målerassistent, undermå-
lerassistent af 1. grad og 
undermåler.

Jane Hjorth gør, at gen-
nemsnitsalderen falder 
betragteligt i udvalget, 
som nu også ser meget 
kønnere ud.

Pligthuggerudvalget, 
som blev nedsat på ge-
neralforsamlingen i april, 
består nu af Pligthugger 
Søren Iversen og pligt-
huggerassistentaspirant 
Henrik Løve.

Og så er der kommet en 
ny webmaster: Søren Wen-
nemoes.

Hans opgave bliver at 
relancere hjemmesiden, 
og hans titel er elektro-
nisk viking.
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Manden der var modig en uge
Jes Gerstrøm er én af hverdagens helte, men skjoldmøerne var barske!

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen

Jes Gerstrøm - tog kvindesa-
gen alvorligt. Det var dumt.

Bommen 
lukker kl. 10
For god ordens skyld min-
der vi om, at du for 250 
kroner kan købe bomad-
gang til Sydmolen.

Adgangen gælder kun 
om morgenen - og du skal 
være ude inden klokken 
10, hvis du vil have bilen 
med.

Bomkortet købes på 
Havnekontoret, som har 
en medlemsliste til kon-
trol.

Det er en engangsudgift 
- så gælder adgangen re-
sten af livet. Dine arvinger 
kan endda sælge bomad-
gangen videre ...

Medlemsskab 
er personligt
Min kæreste bader ikke 
længere - kan jeg over-
tage hans medlemsskab?

Vi fik spørgsmålet forle-
den. Svaret er nej.

Et medlemsskab af Lau-
get er personligt. 

Det vil heller ikke være 
fair over de, der er på 
venteliste, at der findes 
muligheder for at over-
hale inden om.

P.t. er der knapt 20 på 
ventelisten, og Bestyrel-
sen afgør til august, hvor 
mange der optages til 
Standerhejsningen lørdag 
5. oktober.

Kontingent: 
Til lommerne
Der er en del medlem-
mer, som bør have dårlig 
samvittighed:

Inden 1. juni skulle kon-
tingentet på 400 kroner 
være betalt - men tre uger 
efter manglede omkring 
en trediedel af Laugets 
416 medlemmer at betale!

Netbank: Registrerings-
nummer 2229 kontonum-
mer 897 884 2209 i Nor-
dea eller lagt i en kuvert 
til Skatmesteren med dit 
navn på i Vinterpaladset.

Skriv også altid navn på 
indbetalingerne samt at 
det er kontingent. 
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Sabotør-Conni - afslørede en 
ny side af sig selv.

nok først efter at Lenette 
Jäpelt havde trængt ham 
op i en krog og truet med 
de muskuløse overarme.

 Da så endelig ugen 
oprandt, fik han traumer 

fordi støvsugeren lugtede 
og han tog sin egen med 
i stedet. 

Uheldigvis - for ham - 
fejlmeldte han støvsuge-
ren i bogen.

Dét afstedkom yderst 
hånlige bemærkninger 
fra et par skjoldmøer, som 
anførte at en støvsuger 
altid lugter.

De mere end antydede, 
at fejlmeldingen skyldtes 
manglende støvsugervi-
den.

I stedet for at rose, at 
der endelig er en mand 
som tager kvindekampen 
alvorligt og bidrager til 
ligestilling!

Sabotør-Conni og ’68
Det satte gang i min-
derne om kvindekampen, 
og Conny Caryesford 
- Sabotør-Conni - minde-
des 1968 og hvordan hun 
ærgrer sig over at hun 
dengang ikke vidste, 
hvordan man hælder suk-
ker i benzinen …

Morgenerne kan være 
overraskende i Vinterpa-
ladset!

Jane Hjorth - kvinden der 
løfter Temperaturudvalget.


