
Foto: Barb
ara H

ag
e

Malerlauget strøg afsted
Vinterpaladset fik sin gamle farve igen og står jubilæumsklar

Frivillige, som gider gøre 
en indsats, er i høj kurs i 
det danske samfund. 

Vi har dem heldigvis 
også i Lauget, hvor fire 
gæve vikinger just har 
genskabt Vikingepaladset 
i den rigtige, sorte farve.

Siden udvidelsen med 
Festsalen i 2008 har det 
ikke fået kulør.

Laugets malerlaug
Laugets malerlaug be-
stod af pligthugger Søren 
»Brådsø« Iversen, pligt-
huggerassistentaspirant 
Henrik Løve og praktikan-
terne Flemming Voss og 
Thøger »Skjald« Johnsen.

Flemmings kone Agnes 
ville godt holde Flemming 
væk fra gadehjørnerne og 
de dårlige kammerater, 
mens Skjalden, der også 
er vanddybdeformand, 

malede som en bods-
handling på grund af lav 
vandstand.

Du kan kende dem på, 
at de har sorte malerklat-
ter på tøjet.

En ekstra malersvend
Malerlauget vil også shine 
bænken op og slibe og 
behandle terrassen i nær 
fremtid.

Mange har rost den 
flotte indsats, men du vil 
måske undre dig over, 
at der mangler maling 
det øverste stykke over 
døren?

Vi foretrækker, at Pligt-
huggeren styrer alt i og 
omkring Vinterpaladset.

Så da undermåleras-
sistentaspirant Søren 
Søndergaard på eget 
initiativ satte et bræt op 
under svalereden - som 

Pligthuggeren forsøgte at 
fjerne - udlovede Pligt-
huggeren en præmie:

Søren Søndergaard skal 
male omkring brættet.

Ligesom han også har 
fået opgaven med at rense 
op på brættet, som forle-
den løb over, så fuglemøg 
i større mængder landede 
på måtten med risiko for 
at blive trådt ind på gulvet.

Vikingegartneren
Men også andre har taget 
initiativ:

Per Kjeldsen syntes 
vor park trængte til et 
par kærlige hænder, så 
dem tog han med og lod 
dem betjene hækkesaks, 
buskrydder og græsslå-
maskine. 

Den pyntede.
Og vi er klar til jubilæet 

lørdag 2. august kl. 8.30.
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Laugets malerlaug: Flemming Voss, Søren »Brådsø« Iversen og Henrik Løve.

Vinter-
paladset 
lukkes
Skal have tre dages 
oliemassage
Vinterpaladset lukkes 
onsdag-fredag 9.-11. juli, 
hvor vort nye gulv skal 
have sin første gang olie-
massage.

Der forventes derfor rift 
om en plads på Bænken. 

Måske en idé for Bænk–
renseudvalget at sælge 
billetter?

Eller sætte en bænk op 
på den vestlige side?

Skuffende 
betalings-
evne
Halvdelen betalte 
ikke til tiden
Skatmester Mariann 
Albjerg kom en uge inde 
i juni med den skuffende 
melding, at 219 manglede 
at betale de 400 kroner, 
som skulle være betalt i 
maj.

Det er omkring halvde-
len af medlemmerne!

Tre dage senere var 
tallet reduceret til 90, 
som 13. juni fik en ryk-
ker med information om, 
at de risikerer et gebyr 
for at betale for sent. 29. 
juni manglede 60 stadig 
at betale. Det er meget 
nemmere at melde sig ud, 
så pladsen ikke optages 
for en, som godt vil betale 
kontingent. Dem er der 
p.t. 30 af på ventelisten.



Vi iler med en efterlys-
ning: Har du lyst til at give 
en hånd med til Havne-
festen, så skynd dig at 
melde dig.

Du behøver ikke delta-
ge begge dage, men kan 
nøjes med at melde dig 
et par timer eller meget 
gerne mere.

Kontakt Susanne Janholt 
Larsson, 40 25 11 70, mail 
s.janholt@gmail.com

Lurendrejerne sørger 
for »musikken«, når borg-

mester Morten Slotved 
åbner Havnefesten lørdag 
16. august klokken 11.30 
ved mastekranerne på 
Nordmolen.

Børnefamilier i fokus
Børnefamilierne er i fokus 
og der bliver masser at se 
på og deltage i:

Kitesurfing, hoppeborg, 
optimistjoller, helikopter-
tur, krabbekonkurrence, 
zumba, tango Stand Up 
Padding og sminketeater 

er nogle af tilbuddene.
Der bliver loppemarked 

begge dage, biludstilling 
og modeopvisning.

Brandvæsenet kommer 
også og lader dykkere 
udforske havnebassinet:

- Børnene får mulighed 
for at dirigere de tre dyk-
kere i vandet, fortæller 
koordinatoren Ulla Joen-
sen. 

Programmet finder du 
på www.rungstedhavne-
fest.dk

General-
forsamlingen 
flyttes
Der var en del kritik af 
maden og logistikken på 
den seneste generalfor-
samling.

Bestyrelsen har derfor 
tjekket en række andre 
muligheder, og lavet en 
aftale med Brasseriet 
Rungsted Havn (tidligere 
Nokken).

Torsdag 23. april 2015 
starter vi med middag 
klokken 18 i restauran-
ten med plads til 150. Og 
klokken 20 fortsætter vi 
oven på til Generalfor-
samlingen.

Følg med 
på hjemme-
siden
Der er altid god grund 
til at lægge vejen forbi 
hjemmesiden:

Vor Elektroniske Viking, 
Søren Wennemoes, sørger 
for, at forsidens højre 
OBS-spalte giver en ajour-
ført oversigt over, hvor der 
er lagt nyt på.

Sæt ud for
2. august
Glem ikke at huske, at 
Laugets 40 års jubilæum 
fejres med morgenbord 
lørdag 2. august klokken 
8.30.

Vi kan også afsløre, at 
dagen vil blive benyttet til 
en lille afsløring.

Og så vil der i slutnin-
gen af juli udkomme et 
særnummer af nyheds-
brevet, som kaster et ka-
lejdoskopisk blik tilbage 
over de 40 herlige år på 
Rungsted Havn, ligesom 
vi også kigger lidt frem i 
tiden og ser på Laugets 
fremtidsmuligheder.

Meld dig som frivillig
Til Havnefesten i weekenden 16.-17. august - det bliver sjovt!

Udgivet af Hørsholm-Rungsted Vikingelaug · Ansvarshavende Erling Madsen
Bestyrelse: Høvding Erling Madsen, Næste Mads Weltzer, Skatmester Mariann Albjerg, 

Dorrit Noldus-Nilsen og Overbestyrer Jens Casupei. www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk

Lurendrejerne på sidste års Havnefest: Karen Prip, Kurt Elliot Larsen og Gerd Tvede.

Foto: Jesp
er A

lstrøm

Det er stadig muligt at 
melde sig til Laugets hold 
til Kræftens Bekæmpelses 
Stafet for Livet på Rideba-
nen i weekenden 30.-31. 
august.

Foreløbig har 15 meldt 
sig. Du kan spadsere en 
af de to ruter, og der er 
hverken tidspres eller 
krav om at du skal delta-
ge i timevis eller begge 

dage. Det er en 20 timers 
holdaktivitet, der sætter 
fokus på kræftsagen.

Tag gerne flere med
- Du er også meget vel-
kommen til at tage familie 
og venner med på holdet, 
fortæller holdleder og 
lejrchef  Winnie Møller, 
som sørger for at vi får et 
telt som tilholdssted.

Der er også en række 
aktiviteter på Ridebanen, 
så der er noget at se på 
mellem stafetturene.

Winnie Møller kan kon-
taktes på 20 23 53 20 eller 
winnieogniels@gmail.
dk

Tilmelding og flere 
oplysninger på: www.
stafetforlivet.dk/stafet/
hoersholm

Meld dig til Stafet for Livet
Tag familie og venner med i weekenden 30.-31. august på Ridebanen
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