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Skrev deltagerne historie?
Solhversfesten står foran en revurdering, men årets udgave var bestemt ikke kedelig på Restaurant Skovhuset
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- En delt 1. plads - og vi 
slap for arbejdet, det er 
da ikke så dårligt!

Konstateringen kom 
med et smil fra Pligthug-
gerassistentaspirantelev 
på prøve Henning Peter-
sen.

Hans bord havde netop 
efter lodtrækning tabt 
kampen om at vinde Quiz-
zen til Solhvervsfesten 
torsdag 30. november i 
Restaurant Skovhus.

Da to borde stod lige 
med 18 rigtige besvarel-
ser ud af 32 mulige, måtte 
Quizmaster Birger Hoff slå 
plat-og-krone for at finde 
vinderbordet.

Historisk aften?
Vinderbordets medlem-
mer har de senere år 
vundet rettet til at blive 
portrættegnet af Jens »Ru-

nerister« Hage samt at stå 
for det følgende års quiz.

Og hér sker der noget, 
for måske bliver der slet 
ikke så meget arbejde for 
vinderbordet:

- Det kan meget vel 
være en historisk aften, 
I har deltaget i, bemær-
kede Høvdingen Erling 
Madsen.

Bestyrelsen vil nemlig 
retænke Solhvervsfesten 
til næste år, og det kan 
betyde, at Quizzens dage 
er talte.

Høvdingen føjede til, at 
vinderbordet bliver ind-
draget i idéudviklingen, 
og det kan være, Besty-
relsen i den nærmeste tid 
udsender et spørgeskema 
for at få gode ideer til at 
gøre en god aften endnu 
bedre. For vi vil bestemt 
ikke afskaffe traditionen.

Judi Johnsen viser sig selv frem. Jens »Runerister« Hage er i bag-
grunden i gang med at tegne Bente Hvid, mens Barbara Hage er 
næste nummer i tegnerækken.

Quizmaster Birger Hoff har tigget sig til en mønt, så det med 
Jette Fogelstrøm og Henning Petersen som bordrepræsentanter 
kan afgøres, hvilket bord der vandt quizzen.

Stor begejstring
Dette år havde Solhvervs-
festen 67 deltagere, hvor 
vi normalt ligger på 80-
100.

Men da det var godt 
selskab var stemningen 
naturligvis god, og hvor 
deltagerne plejer at styrte 
ud, når programmet slut-
ter, blev rigtig mange 

hængene og snakkede 
videre.

Der var da også masser 
af ros til den hurtige quiz, 
stemningen, maden og 
vinen.

Alvorlig quizdrøftelse: 
Lemmy Lundquist, 

Charlotte Røder og 
Marie-Louise Doesburgh.
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Et medlem 
ekskluderet
Det er utroligt, at det skal 
være så svært og tidskræ-
vende at få alle medlem-
mer til at betale kontin-
gentet på 300 kroner.

I sidste omgang havde 
vi en håndfuld tilbage, 
som lænede sig gevaldigt 
op ad en eksklusion.

Det endte med at ét 
medlem er blevet eksklu-
deret på grund af mang-
lende vilje til at betale 
kontingent.

107 manglede da fristen 
for betaling udløb med 
udgangen af september!

Interessen 
stadig stor
Det er stadig attraktivt at 

blive medlem af Lauget:
Pr. 1. oktober optog vi 

62 nye medlemmer, så vi 
er 530 medlemmer.

Men der er allerede 29 
på venteliste til oktober 
2018.

Fingrene fra 
termostaten
Det er desværre atter 
nødvendigt at bede kuld-
skære medlemmer holde 
fingrene fra radiatorernes 
termostater:

De skrues jævntligt op 
på 22-25 grader og står så 
og banker løs i døgndrift, 
mens el-måleren speeder 
rundt.

Det er spild af Laugets 
penge - og det er meget 
bedre at gå i det kolde 
vand, for så får du automa-

tisk varmen plus en masse 
velvære.

Varm hilsen 
efter koldt bad
Lauget har via Mariann 
»Rumraketten« Albjerg 
fået en julehilsen fra USA’s 
ambassadør 2009-13 Lau-
rie S. Fulton - nummer 21 i 
rækken:

Og én af de nye ting hun 
oplevede i Danmark var 
vinterbadning, som hun 
to gange prøve hos os - 
mens livvagterne fra PET 
blev bedt om at se den an-
den vej et kort øjeblik ...

Skal vi have 
toiletter?
Der er flere sejlere, som 
har efterlyst toiletter på 
Nordmolen og Sydmolen.

Og havnechef Anders 
Söderberg ser positivt 
på ønsket, oplyste han 
onsdag 29. november på 
Rungsted Havns årlige 
informationsmøde.

Han luftede tanken om 
at indrette dét på Syd-
molen i en tilbygning til 
Vinterpaladset under 
forudsætning af, at Lauget 
også synes det er en god 
idé samt at det økonomisk 
hænger sammen med 
vand- og kloaktilslutning.

Vigtige datoer 
Julebadning: Søndag 24. 
december kl. 8.15.
Generalforsamling: Ons-
dag 25. april 2018, Rung-
stedgaard.
Standerhejsning: Lørdag 6. 
oktober 2018 kl. 8.15.

Spændte forventninger og maver
Juleaften kan være en hård dag, så Lauget sørger for at du mentalt er klar til dagens mange op- og nedture

Nissehuerne var fundet frem sammen med sanghæfterne til Julebadningen 2016 - mød op søndag 24. december klokken 8.15.

Juleaften kan være en 
meget laaaaang dag at 
komme igennem: 

Først den spændte for-
ventning, så glæden eller 
skuffelsen over gaverne 
efterfulgt af den spændte 
mave.

Der er derfor al mulig 
grund til at være mentalt 
forberedt på disse men-
tale og fysiske op- og 
nedture.

Det bedste råd, vi kan 
give dig, er at møde op til 

Julebadningen søndag 24. 
december, hvor Smørre-
lauget vil sørge for at 
rundstykkerne er klar til 
klokken 8.15, hvor Luren-
drejerne anduver ad 
stranden:

- Vi planlægger i år at 
udvide med en ekstra de-
talje for at sikre den rette 
oplysning af forsamlingen, 
lyder det kryptisk fra Diri-
gent Kurt »Lurifax den II« 
Elliot Larsen.

Kaffen og teen skal 

venlige medlemmer med-
bringe - og der kommer 
i nær fremtid en liste op i 
Vinterpaladset, hvor bryg-
gerne skriver sig på.

I løbet af en times tid vil 
du få mulighed for at øve 
stemmen, så du er klar til 
senere på dagen, du vil 
høre ord fra Høvdingen 
og frem for alt indtage 
din morgenmad i udsøgt 
selskab på kanten af Øre-
sund mens lyset bryder 
frem.

Det vil være hensigts-
mæssigt at bade før klok-
ken 8.15 eller når arran-
gementet er færdigt efter 
en lille time.

Det er også værd at 
erindre om, at det blot 
koster 82 øre om dagen at 
være medlem af Lauget, 
og møder du op til Jule-
badningen får du gratis 
morgenmad og afhængig 
af hvor mange rundstyk-
ker du spiser, er du tæt på 
at have overskud ...
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