
Bliv rustet 
til julens 
strabadser
Start julen med en åndlig 
forfriskning, der vil ruste 
dig til at stå imod hellig-
dagenes mange fristelser 
og udfordringer.

Traditionen tro er der 
Julebadning tirsdag 24. 
december kl. 8.30 ved 
Vinterpaladset.

Du vil få nyttige ting, 
som vil gavne dig resten 
af dagen:

Lurendrejerne trutter et 
par svært genkendelige 
melodier, din egen sang-
skat lukkes ud ved hjælp 
af vor sanghæfte, og Høv-
dingen holder en times 
foredrag om ligegyldighe-
der fra nær og fjern.

Morgenbordet vil sørge 
for vådt og tørt - og vi 
sætter snart opslag op, 
hvor vi søger kaffe- og 
tebidragere.

Munterhed 
forude!
Gå ikke glip af en munter 
aften, når Lauget holder 
generalforsamling.

Sæt derfor kryds i 
kalenderen ud for onsdag 
30. april.

Vi kan garantere, at lat-
teren vil runge på Hotel 
Marina i Vedbæk.

Som sædvanlig starter 
vi klokken 18 med mid-
dag og klokken 20 starter 
showet.

Og en reminder: Gene-
ralforsamlingen fastsætter 
kontingentet for 2014-15, 
så vent med at betale til 
maj!
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Ud på gulvet Karoline!
Onsdag 18. december genåbner Vinterpaladset med nyt gulv

Så skulle det være ganske 
vist: Vort nye gulv i Vinter-
paladset ligger i øjeblik-
ket og suger olie til sig.

Og det ser derfor ud til, 
at vi kan forlade skurvog-
nen og rykke ind igen 
fra onsdag morgen 18. 
december.

- Gulvet er lavet i val-
nøddetræ med sorte 
fuger, som kalfatringen på 
et skib, fortæller pligt-
hugger Søren »Brådsø« 
Iversen.

Selv om det nye gulv 
skulle være i stand til at 
modstå vand, sand og 
trampen af mindst 100 
daglige medlemmer, så 
indskærper Bestyrelsen, 

at du skal kigge på dine 
fødder og dit fodtøj inden 
du træder ind.

Runerister Hages teg-
ning giver en praktisk 
anvisning - og kan du 
genkende dine fødder på 
én af de fire tegninger, så 
må du lade fødderne blive 
udenfor.

Nogle medlemmer har 
undret sig over, at arbej-
det skulle udføres nu, men 
forklaringen er, at vi først 
skulle have et tilsagn fra 
kommunen.

Hørsholm Kommune be-
taler 50.000 kroner af de 
cirka 62.000 kroner, det 
koster - men betingelsen 
er, at arbejdet er udført 

inden årets udgang. 
Det gamle, lakerede 

gulv skulle slibes og lake-
res for 10.000 kroner hvert 
andet år, og vi kunne også 
se, at sandet sliber lakken 
af, så vandet trænger ned 
og ødelægger træet.

Det nye gulv kræver 
kun oliering en gang om 
året, så vi venter at lukke 
Vinterpaladset en uges tid 
i juli.

Nu sender vi pligthug-
geren og pligthuggerassi-
stentaspirant Henrik Løve 
på et olieringskursus.

En ikke uvæsentlig side-
gevinst er, at de så også 
vil kunne tilbyde at smøre 
medlemmerne ind i olie ...
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Rundt om på landets byg-
gepladser tales der i skur-
vognene med misundelse 
om Lauget:

I en skurvogn må man 
nøjes med at have pin-
up’erne hængene på 
væggen, mens vi i Rung-

sted har dem gående 
nøgne omkring i skurvog-
nen, på molen og på vor 
solide bro.

Vi har således med 
denne formidable visuali-
sering atter engang skre-
vet danmarkshistorie!

Nostalgisk gensyn
Hvordan har det så været 
at tilbringe nogle uger i 
skurvogn?

Den snævre plads brag-
te minder om dengang vi 
var 200 medlemmer, som 
stod tæt i Vinterpaladset 
inden Festsalen kom til.

Til gengæld fik vi skabe 
med hattehylde.

Det lette trin 
blev stående
Da Stormen Bodil tog fat 
5.-6. december blæste en 
masse drivtømmer, affald 
og løsdele fra både op 
omkring skurvognen.

Men skurvognen blev 
stående - ja, selv det lille, 
lette trin, som et venligt 
medlem havde sat op, 
blev stående!

Man må hive sig i sin 
tommelfinger af begej-
string!

Skabe med hattehylde og en 
formidabel udsigt var to af 
plusserne i skurvognen.

Vikingerne 
trodsede 
stormen
Til Solhvervsfesten

Stormen Bodil kulmine-
rede, da deltagerne havde 
sat sig til bords til Sol-
hvervsfesten torsdag 5. 
december.

Alligevel havde hoved-
parten af de 94 tilmeldte 
vikinger, skjoldmøer, 
skrællinger og ledsagere 
trodset vejrguderne og 
var mødt op i Rungsted 
Golf Klub.

Hér blev vi udsat for et 
kup, idet sidste års quiz-
vindere havde fået tildelt 
45 minutter, men satte sig 
på programmet hele aften.

En nyskabelse var at 
vores sanghæfte medvir-
kede.

 

Klar til Stafet 
for Livet
Skal Lauget for andet år i 
træk stille op i Kræftens 
Bekæmpelses Stafet for 
Livet?

En forudsætning er, at 
nogle medlemmer melder 
sig til at styre deltagelsen, 
så vi kan planlægge i god 
tid inden weekenden 30.-
31. august. Arrangørerne 
indkalder til et oriente-
ringsmøde i januar.

- Tilsammen gik I 
6.169,7 km, hvilket svarer 
til den direkte afstand 
imellem Hørsholm og New 
York. Den tur tager alene 
mere end syv timer med 
flyvemaskine, og det kla-
rede I på 20 timer, fortæl-
ler den lokale koordinator 
Britta Keller.

Hun føjer til, at arran-
gementet i Hørsholm gav 
omkring 200.000 kroner 
til Kræftens Bekæmpelse.

Bestyrelsen hører gerne 
og hurtigt fra interesse-
rede styrmænd/kvinder.

Misundelsen breder sig
På landets byggepladser tales der om Laugets visualisering
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Emma Bonfils var med til at Lauget kunne skrive danmarkshistorie ... Bemærk skamlen!
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