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Rungsted indtaget
Lurendrejerne skrev danmarkshistorie lørdag 25. august klokken 14.24
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Danmarkshistorie blev 
skrevet lørdag 25. 
august klokken 14.24, 
hvor vikingerne for 
første gang i 1.000 år 
angreb Rungsted Havn.

Havnen blev indtaget 
til publikums jubel - og 
en efterfølgende tur på 

Promenadens røde lø-
ber vakte også opsigt.

Det var tillige et godt 
eksempel på samarbej-
de mellem søsportsfor-
eningerne: Lauget blev 
sejlet af Lars Vester-
gaard fra KDY og bidrog 
efterfølgende med trut 

til Rungsted Roklubs 
festlige kanindåb.

Alt sammen indslag 
i Rungsted Havnefesti-
val 24.-26. august, hvor 
en håndfuld af Laugets 
medlemmer også hjalp 
med at bemande info-
teltet. 

Lurendrejerne anduvede Rungsted Havn fra søsiden - klogeligt nok ved skiltet »Stenkast 
forbudt« - og der blev heller ikke kastet med tomater ...

Hvor er det 
skønt!
- 280 af Laugets 502 
medlemmer har alle-
rede betalt en uge inde 
i september, oplyser en 
begejstret Skatmester 
Niels Hjortboe.

Det er skønt, hvis 
denne linje kan holdes, 
så alle når at betale de 
300 kroner i kontingent 
senest fredag 28. sep-
tember.

Alle skal betale - også 
de, der er fyldt 85 år. 
Eneste, der slipper, 
er de to æresmedlem-
mer.

Har du ikke betalt 28. 
september får du én 
rykker plus et ekstra 
gebyr på 100 kr.

Betaler du stadig ikke, 
har du meldt dig ud. 

Årets tilbud
72 har fået Årets Tilbud; 
nemlig at blive med-
lemmer af Lauget.

Dermed tømmer vi at-
ter, som vi har gjort si-
den 2008, ventelisten. 

Efter skæringsdatoen 
15. august er der kom-
met fire ansøgninger, 
som står på ventelisten 
til oktober 2019.

Tag tager tid
Vinterpaladset fik nyt 
tagpap på den ældste 
del - men leverandø-
ren levede ikke op til 
aftalen og har erkendt 
sjuskeriet.

Men det tager åben-
bart tid at få rettet - men 
Pligthuggerudvalget 
har fod på sagen.

Torben Nordbæk var ét af de medlemmer af Lauget, som hjalp i infoteltet.



I skrivende stund er 
vandtemperaturen i 
Øresund 15 grader - 
men bare rolig: Den 
skal nok komme ned, så 
vi kan indlede badesæ-
sonen med dejligt, koldt 
vand.

Og dét gør vi lørdag 
6. oktober, hvor der er 
Standerhejsning med 
dåb:

Smørrelaugets kække 
skjoldmøer og vikinger 
vil lidt over klokken 8 
servere de smurte rund-
stykker og du har na-
turligvis skrevet dig på 
kaffe-te-listen i Vinter-
paladset, så vi også kan 
byde på noget varmt.

Klokken 8.30 ankom-
mer lurblæserlauget 
Lurendrejerne ad 
Rungsted Sydstrand til 

Vinterpaladset.
Høvdingen giver en 

ajourføring om Laugets, 
rigets og verdens til-
stand, vi slår op i Sang-
hæftet under ledelse 
af Skjalden Thøger 
Johnsen, Pligthugger-
udvalget udfører et 
akrobatisk nummer 
under himmelhvælvet 
og uden sikkerhedsnet, 
hvor den sommerslidte 
vimpel skiftes ud med 
Laugets vimpel, som 
markering af, at bade-
sæsonen starter.

Seancen varer til 
omkring klokken 9 og 
byder på yderligere 
to vigtige og vægtige 
indslag: 

Runeristen Jens Hage 
slipper pennen og løfter 
sangstemmen, når han 

lærer de nye medlem-
mer i Det Fremskudt 
Sangkort Laugets 
Godmor’n-sangen.

Du kan stadig nå 
at blive døbt
Og så skal vi have døbt 
medlemmer, som mini-
mum har badet i to år 
og dermed får både et 
særligt Dåbsklæde og 
et fornøjeligt diplom - 
men vigtigst af alt er, at 
de avancerer fra skjold-
unge til det noget mere 
attraktive skjoldmø/
viking.

Så er du blevet med-
lem i 2016 eller tidligere 
og ikke er blevet døbt, 
så kan du stadig nå at 
melde dig ved at sende 
en mail på adressen ne-
derst på denne side.
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Passivt 
medlem?
Kan man blive passivt 
medlem?

Næh, det kan man 
som udgangspunkt 
ikke - den beherskede 
størrelse på det årlige 
kontingent tilsiger det 
heller ikke.

Dog sker det, at 
medlemmer i et antal 
år udstationeres uden 
for landets og Laugets 
grænser.

I fald Laugets facili-
teter ikke benyttes kan 
medlemmet slippe for 
at betale og kan gen-
indtræde ved tilbage-
komsten. Hvor kon-
tingentbetalingen så 
genoptages.

Kugleskønt!
Vi har kunnet glæde 
os over en kugle som 
erstatning for badeplat-
formen. Dette fikspunkt 
er udlagt af bestyrelses-
medlem Kurt Lurifax d. 
II Elliot Larsen, som har 
dykkercertifikat.

Følg med
Vil du tjekke de seneste 
nyheder? Mangler du 
Laugets kontonummer, 
så du kan betale kon-
tingent? Vil du dykke 
ned i tidligere numre af 
nyhedsbrevet?

Så er Laugets hjem-
meside www.horsholm-
rungsted-vikingelaug.
dk stedet!

Vigtige datoer 
Standerhejsning & dåb: 
Lørdag  6. oktober kl. 
8.30. Vinterpaladset.
Solhvervsfest: Tirsdag 
27. november kl. 18.30, 
Restaurant Skovhus.
Julebadning: Mandag 
24. december kl. 8.30. 
Vinterpaladset.

Høvdingen deler de fornøjelige diplomer ud ved dåben sidste år - udover at have badet i 
mindst to år er kravet til dåbskandidaterne, at de møder i dekadent påklædning.

Snart er det badesæson!
Lørdag 6. oktober har vi Standerhejsning og dåb - dét må du ikke misse
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Solhverv!
Tirsdag 27. novem-
ber klokken 18.30 er 
velkomstdrinken klar 
i restaurant Skovhus, 

Stumpedyssevej 4 i 
Hørsholm.

Solhvervsfesten er et 
traditionsrigt, hygge-
ligt arrangement, hvor 
ledsagere, der ikke er 

medlemmer også kan 
deltage. Og i år skal der 
findes en erstatning for 
Quizzen, der er gået på 
pension. Så sæt kryds i 
kalenderen!
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