
Hvad en fyldt blære dog 
kan føre til en torsdag ...
Solhvervsfesten byder altid på fornøjelige overraskelser
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Hvorfor lade som ingen-
ting, når man kan lade sit 
vand?

Dét kunne være filoso-
fien for Jens »Runerister« 
Hage, som på vejen tilba-
ge til selskabet forsøgte 
at bane sig vej forbi nogle 
opstillede herrer.

Og pludselig var han 
blevet en del af det im-
proviserede sangkor som 
førte an i én af Thøger 

›Skjalden« Johnsens uen-
delig lange sange - denne 
gang dog på en kendt 
melodi.

Skjalden var blevet så 
inspireret af Quizzen, der 
netop handle om sang-
titler, at han samlede et 
uprøvet herrekor.

Samtidig udfyldte de 
pausen, mens dommerne 
voterede til Solhvervsfe-
sten torsdag 28. november 

på Restaurant Skovlyst.
59 havde tilmeldt sig-

denne hyggelige aften i 
særdeles godt selskab.

Og vinderbordet har nu 
fået opgaven med at finde 
på et indslag til Solhvervs-
festen 2020.

Se foto på hjemmesiden.

Vinderbordet jubler 
- forude venter arbejdet!

Klaus Noah Petersen, Thøger »Skjalden« Johnsen, Jørgen Fogelstrøm og Jens Hage.

Sæt kryds i 
kalenderen
Der er al mulig grund til 
at sætte kryds i kalende-
ren for 2020:

Laugets muntre general-
forsamlingen finder sted 
på Rungstedgaard tirsdag 
14. april.

Starten er klokken 
20 - men der bliver som 
sædvanlig mulighed for at 
deltage i middagen med 
velkomstdrink klokken 17.

Pas på låsen
Pligthuggerudvalget ar-
bejder på at stabilisere 
låsen.

Bestyrelsen regner med 
at skifte til et elektronisk 
låsesystem i 2020, så der-
for satser vi på, at låsen 
kan holde lidt endnu.

- Pas godt på låsen og 
håndtaget, så det kan 
holde til det nye kommer. 
Og når du lukker døren 
indefra, så brug det store 
håndtag, lyder opfordrin-
gen fra Pligthuggeras-
sistentaspirant på prøve 
Henning Petersen.

Ventelisten 
vokser fortsat
- Finpudsningen viser, 
at 11 meldte sig ud og vi 
optog 64, så vi i alt er 588 
medlemmer, oplyser Skat-
mester Niels Hjortboe.

Der er foreløbig 31 på 
venteliste - og næste op-
tag er per 1. oktober 2020.

Bestyrelsen fastholder 
tidligere udmeldinger om, 
at maksimum vil være 600 
i forhold til de beskedne, 
fysiske forhold i Vinterpa-
ladset.
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Nu er det din tur!
Nemt for dig at bidrage til fællesskabet

Teg
ning

: Jens H
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Du vil garanteret gerne 
have at der er rent og 
pænt og ingen nuller-
mænd i Vinterpaladset. 

De er heller ikke svære 
at undgå - og nu er det din 
tur til at sørge for, at vi alle 
befinder os godt i Vinter-
paladset:

Nap en uge med ren-
gøring. Det er ganske 
enkelt:

• du skriver dig på 
listen på bordet ud 
for den uge, du har 
lyst til

• i din uge skal du  
minimum hive 
støvsugeren ud af 
skabet to gange og 
støvsuge gulvet

• måtten ved døren 
skal rystes uden 
for.

Mere skal der ikke til 
for at du gør en forskel, 
bidrager positivt til fælle-
skabet og kan bade med 
god samvittighed.

Læren fra Giro 413
Er du fra den tid, hvor 

Lauget er 
nummer 15
Lauget er nummer 15 
efter antal medlemmer 
blandt de 147 foreninger 
i Vinterbadeforeninger i 
Danmark.

Naboerne, vi hjalp i 
gang i 1975, Vedbæk Vi-
kingelaug, er nummer 10 
med 943 medlemmer.

Igen topper Vikinge-
klubben Jomsborg i Århus 
med 9.277 fulgt af Det 
Kolde Gys på Amager 
med 5.016 og Charlotten-
lund Søbad med 3.540.

Totalt er der 52.739 
registrerede vinterbadere 
og en undersøgelse har 
tidligere vist, at der er 
lige så mange uorganise-
rede.

 

Gaveidé:
Badebogen
Vil du have et indblik i 
landets største klub, Vi-
kingeklubben Jomsborg, 
så ligger bogen »Himmel, 
hav & horisont« på bordet 
i Vinterpaladset.

Det er Bent Nielsen, som 
står bag den og han har 
fyldt den med særdeles 
flotte billeder af naturen 
omkring vinterbaderne 
året rundt.

Bogen koster 250 kroner 
og er en oplagt julegave-
idé til vinterbadere.

På Opslagstavlen kan 
du se, hvordan du køber 
bogen.

Vigtige datoer 
Julebadning: 
Tirsdag 24. december 
kl. 8.30,  Vinterpaladset.
Generalforsamling:
Tirsdag 14. april kl. 20 
- middag kl. 17, 
Rungstedgaard.
Følg med på hjemmesi-
den.

Julens er mavernes fest - 
og aftenen hvor alle må 
synge uanset sangevner.

Der er derfor brug for at 
blive mentalt rustet til at 
stå aftenen igennem.

Og hvad er bedre end at 
deltage i Laugets Julebad 
tirsdag 24. december 

klokken 8.30, hvor Lur-
blæserlauget Lurendrejer-
ne med fakler ankommer 

ad Sydstranden? Der er 
morgenmad, fællessang 
og en lang tale. 

Oversmørrer Grete Strauss er igen i år klar til Julebad.
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Julebad 
giver 
moralsk 
rygstøtte

Raquel Rastenni i radioens 
Giro 413 sang om »her 
kommer mutter med kost 
og spand« (mutter er i dag 
m/k!) så er du naturligvis 
velkommen til at give en 
opvisning i dine evner: 

• Gulvet må gerne 
vaskes - men kun i 
vand, du kan hente 
ved bådebroen, 

• bænke kan tørres 
af

• vindueskarme      
støves af og 

• vinduer vaskes.

Arbejder på sagen
I øjeblikket er der op-
magasineret lure, en-
gangsservice, en grill og 
brædder, som snart skal 
omslutte den udendørs 
del af varmepumpen.

Det er naturligvis ikke 
optimalt: Det samler støv 
og pynter bestemt ikke!

Derfor arbejder Besty-
relsen og Pligthuggerud-
valget på en løsning.

Der går 11,3 år!
Hvis du er matematisk 
interesseret, så kan vi for-
tælle, at med 588 medlem-
mer og 52 uger på et år, 
så skal du blot bidrage til 
fællesskabet én gang med 
11,3 års mellemrum …
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