
- Vi tager i dag hul på et 
nyt vikingeår og glæder 
os til dejligt, koldt vand, 
konstaterede Høvding 
Erling Madsen i talen til 
Standerhejsningen lørdag 
3. oktober. 

Og han fortsatte ved at 
rette en anelse op på det 
noget blakkede ry, Tem-
peraturudvalget havde 
fået:

- Temperaturen falder 
i hvert fald i vandet – og 
vi kan nu, om end med 
stor forsinkelse, omsider 
se resultatet af Tempe-
raturudvalgets indsats 
ved vort 40 års jubilæum 
for mere end et år siden: 
Isklumperne, udvalgets 
tre utrættelige medlem-
mer smed i Øresund, er 
omsider ved at smelte …

En mand til tiden
Omkring 125 var mødt 
op til Standerhejsning og 
dåb. 

Og et meget vigtigt 
punkt er at få skiftet dan-
nebrogsvimplen ud med 

Laugets vimpel for at 
markere, at den rigtige 
badesæson starter nu.

Pligthugger af 1. Grad, 
Søren »Brådsø« Iversen 
er en mand af tiden og til 
tiden, idet han i år havde 
fået stillet vækkeuret 
rigtigt.

Han fik vimplen op 
akkompagneret af den 
syngende forsamling.

Apropos sang, så dirigere-
de Jens »Runerister« Hage 
Det Fremskudte Sangkor 
frem mod en skål.

Sangkoret er for de 
nye medlemmer, som på 
denne måde lærer God-
mor’n-sangen.

Vi har netop optaget 32 
nye medlemmer, så vi i alt 
er 462. Og der er allerede 
ti på venteliste til om et år.
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Omsider smelter Temperaturudvalgets isklumper
Det har også taget over et år, at få temperaturen ned i Øresund, men nu sker der noget!
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Omkring 125 muntre helårsvinterbadere suppleret med et par turister deltog i Standerhejsningen og dåben i lørdags.
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plads, så den rigtige badesæson kan starte.

De 32 nye



»Oppe på telefoncentra-
len sad Tora og holdt øje 
med alt, hvad der skete i 
Rungsted. Som I efterhån-
den vil blive klare over, 
spiller Tora en afgørende 
rolle i vort vikingelaugs 
historie.«

Sådan skriver Jørgen 
»Sølvræv« Kieler i vor 
krønike om Tora »Torden-
kile« Landgren.

De var begge med til at 
stifte Lauget i 1974 og sad 
i den første bestyrelse.

Begge er æresmedlem-
mer - og ved 40 års jubi-
læet i august sidste år fik 
vi Kielers Plads.

Ved Standerhejsningen i 
år fik Tore Landgren et 

hæderskilt: Toras Passage.
Det er placeret dér, hvor 

der fra Vinterpaladsets 
park er nedgang til stran-
den.

Og få meter på den an-
den side af hegnet blev 
Laugets første palads,  
seks mobile kvadratme-

ter, placeret i 1974 - men 
det blev fjernet om som-
meren for at give plads til 
strandens badegæster.

Tore Landgren var i år-
tier kasserer og lukkede 
kun pengekassen op på 
klem - det er vi også gla-
de for i dag!

Bolden var 
på afveje
Vinterpaladset har haft 
nogle uforklarlige vand-
pytter indendørs.

Men nu har Pligthugger-
udvalget løst gåden:

- Det viste sig, at der lå 
en bold på taget og bloke-
rede for afløbet, oplyser 
udvalgets formand Søren 
Iversen.

Meld dig så!
Du kan godt melde dig til 
rengøring af Vinterpalad-
set.

Rengøringskoordinator 
Grethe Strauss melder om 
adskillige ledige uger: 42 
og 44-52. 

De dovne melder sig to 
ad gangen, og arbejdet er 
overkommeligt: Støvsug to 
gange i ugens løb og ryst 
måtten.

Og har du mere energi, 
så puds vinduerne, tør 
støv af vindueskarme og 
bjælker eller vask gulvet 
(NB: Kun i vand!).

Her er et oplagt sted, 
hvor nye medlemmer kan 
gøre et godt indtryk. 

Og med 462 medlem-
mer, så skal du statistisk 
blot nappe én uge hvert 
ottende år ...

Der sker lidt
Hørsholm Kommune med-
deler, at der nu er ved at 
blive indhentet et tilbud 
på, hvad det koster at 
reparere skaderne på vor 
badebro. 

Vigtige datoer
Vintersolhvervsfest i Rung-
sted Golf Klub: Torsdag 3. 
december kl. 18.30.

Julebadningen: Torsdag 
24. december kl. 8.30 ved 
Vinterpaladset.

Generalforsamling:  Ons-
dag 20. april 2016 - First 
Hotel Marina, Vedbæk.

Toras 
Passage
En af Laugets stiftere 
hædret med et skilt
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Tora »Tordenkile« Landgren blev hædret med Toras Passage.

Fire skrællinger avance-
rede til skjoldmøer ved at 
lade sig døbe til Stander-
hejsningen.

Og de forstod til fulde at 
opfylde dresskoden:

Pernille Zinita (optaget  
2013).

Inge Damkjær Jørgen-
sen (2003).

Sisse Spang (2005).
Edda Valentin  (2004).
Og så kan vi da lige 

bringe vort dåbsritual, 

som siges, mens de er i 
vandet:

»I har igennem flere år 
ufortrødent kastet jeres 
legemer i Øresunds bøl-
ger - også når de ikke var 
der!

I har badet når januars 
havis og storm gik gen-
nem marv og ben og når 
grødisens perlende små-
stykker fik jer til at føle jer 
som et bær i en cocktail.

Jeres stålsatte blikke og 

ukuelige mod har visse-
ligen hærdet jeres ædle 
sjæle.

Derfor døber jeg jer i 
havet, hvorfra vikingernes 
snekker engang i fordums 
tid gik på plyndringstogt 
og efterlod så mange blå-
øjede børn:

I Ægirs, Neptuns og 
Poseidons navne, så kan 
I nu og i al fremtid med 
rette og stolthed kalde jer 
skjoldmø/viking.«

Fire nye velklædte skjoldmøer
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De avancerede: Sisse Spang, Edda Valentin, 
Pernille Zinita og Inge Damkjær Jørgensen.
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