
Medlemmer 
ekskluderet
Skatmesteren har ydet en 
storslået indsats for at få 
penge fra de 219 medlem-
mer, som ikke kunne finde 
ud af at betale kontingent 
til tiden i maj.

Resultatet er blevet, at 
217 nu har betalt. 

Bestyrelsen har også 
forgæves været i kontakt 
med de sidste to, og de er 
nu ekskluderet på grund 
af manglende betaling: 

Rikkeloa Rose Holm og 
Lone B. Bierbang Rasmus-
sen.

Goddag til nye 
medlemmer
Ventelisten voksede til 44 
medlemmer - og samtidig 
har 30 medlemmer meldt 
sig ud.

Bestyrelsen har derfor 
valgt at tilbyde alle 44 
medlemskab.

Melder de sig alle ind, 
betyder det, at vi vil være 
453 medlemmer.

De nye optages formelt 
per 1. oktober, men får lov 
at starte når de har betalt.

Så tag godt imod dem!

Nøgenbrus 
er en skidt idé
Der er klaget til Havne-
kontoret over nøgne men-
nesker, som bruser sig på 
bådebroerne.

Vi ved ikke om det er 
medlemmer af Lauget, 
men skal pointere, at nø-
genbrusning er en skidt 
idé. 

Vil du bruse efter bad-
ning, så tag badetøj på.

Foto: Jesp
er A

lstrøm

Vandstanden stiger snart
Hvis alle 30 dåbskandidater møder op til dåben lørdag 4. oktober

Vandstanden stiger 
betragteligt i Øresund 
lørdag 4. oktober.

I hvertfald hvis alle de 
30, som blev optaget i 
2012 ønsker at blive døbt 
og dermed avancere fra 
skjoldunge til viking/
skjoldmø.

Hvilket jo giver noget 
mere respekt ...

Det kræver to års regel-
mæssigt badning at kunne 
blive døbt. 

Vi minder om, at de, der 
er optaget før 2012, men 
endnu ikke døbt, også 
kan melde sig. Udover at 
vinde respekt, så forsynes 
de døbte også med et 
dokument, der bekræfter, 
at de har ladet sig døbe i 
Ægirs, Neptuns og Posei-
dons navne.

I det historiske hjørne, 
kan vi bemærke, at rekor-

den indehaves af Jette 
Holm, som var 21 år om at 
blive døbt!

Festlig og dekadent
Dåben med dresscoden 
»festlig og dekadent« ind-
går i Standerhejsningen, 
som markerer Vikinge-
årets start. Dåbskandida-
terne får en mail og der 
kommer tilmelding op på 
Opslagstavlen.

Morgenbordet vil være 
klar klokken 8.15 foran  
Vikingepaladset, så bad-
ning inden anbefales.

Klokken 8.30 anduver 
Lurendrejerne ad stran-
den. Ankomsten markeres 
med trut og skønsang.

Folkeoplysning og smil
Det skal understreges, at 
Lauget af Hørsholm Kom-
mune er godkendt som en 

folkeoplysende forening. 
Det er derfor, at program-
met er skruet sammen, så 
du går hjem meget klo-
gere - og med et smil.

Det Fremskudte Sangkor
Det righoldige, kulturelle 
program indeholder flere 
fornøjelige punkter:

De nye medlemmer per 
1. oktober danner Det 
Fremskudte Sangkor, som 
under ledelse af dirigent 
Jens »Runerister« Hage 
vil hjælpe os gennem Go’ 
Morgen-sangen. En sang 
med et vigtigt budskab.

Høvdingen holder tradi-
tionen tro en meget lang 
og meget kedelig tale.

Vi skal også kæmpe os 
gennem nogle af Thøger 
»Skjald« Johnsens usyngeli-
ge sange. Denne gang i en 
ny udgave af Sanghæftet.
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Festlige skjoldunger, som i 2013 efter et kort ophold i vandet blev forvandlet til skjoldmøer.



Da Temperaturudvalget 
aktivt gjorde noget ved 
kritikken og til vort 40 års 
jubilæum lørdag 2. august 
hældte is i Øresund, var 
det en klog disposition.

Mange medlemmer pev 
over, at vandet var for 
varmt - og det er ganske 
vist, at siden isen blev 
hældt i Øresund er tem-
peraturen støt og roligt 
faldet.

Ja, intentionen om at om-

danne Øresund til Ishavet 
ser ud til at lykkes!

Vi skal samtidig glæde 
os over, at klagerne over 
de høje vandtemperaturer 
i sommerens løb og den-
ne vigtige is-indsats også 
har givet Lauget ganske 
megen presseomtale.

Fulgt op internationalt
Også internationalt er 
Temperaturudvalgets hap-
pening blevet bemærket:

Billedet af Undermåler-
assistent Søren Sønder-
gaard, der får isen i hove-
det, er gået verden rundt.

Efterfølgende har en 
lang række kendte og 
ukendt personer lagt bil-
leder ud på sociale medi-
er, hvor de under mottoet 
»Ice Bucket Challenge« 
får hældt en spand koldt 
vand i hovedet i et forsøg 
på at gøre Søren Sønder-
gaard kunsten efter ...

Koldcrawl 
en succes
August-tilbudet om crawl-
kursus har givet rigtig 
mange positive kommen-
tarer fra deltagerne.

Både over ideen og over 
instruktøren Jane Hjorth, 
som trådte til med meget 
kort varsel, da Crawlskjal-
den Thøger Johnsen skulle 
opereres i ryggen.

- Det har været en for-
nøjelse! Jeg er så impo-
neret over den energi, 
deltagerne har lagt i - de 
prøver virkelig. Skønt at 
se! siger instruktricen.

Eneste lille anke er, at 
en halv time i vandet var 
ret koldt. Crawlskjalden 
overvejer at tilbyde et 
kursus næste år i Hørs-
holm Svømmehals varme 
vand, ligesom vi med suc-
ces gjorde i foråret.

Til bogreolen
30 medlemmer har ønsket 
at investere i en printet 
udgave af nyhedsbrevet 
i anledning af vort 40 års 
jubilæum.

De vil snart modtage de 
48 sider. Prisen er 50 kro-
ner - og der er nogle få 
tilovers, hvis du er hurtig.

Krydser i 
kalenderen
Lørdag-søndag 30.-31. 
august: Stafet for Livet, 
Ridebanen i Hørsholm.

Lørdag 4. oktober kl. 
8.30: Standerhejsning,  
Vinterpaladset.

Onsdag 3. december 
kl. 18.30: Solhvervsfest, 
Rungsted Golf Klub.

Onsdag 24. december  
kl. 8.30: Julebadning,     
Vinterpaladset.

Torsdag 23. april kl. 
20: Generalforsamling, 
Brasserie Rungsted Havn. 
Spisning kl. 18.

Her skriver vi historie
Temperaturudvalget sænkede temperaturen og skabte international trend
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Billedet af Søren Søndergaard har inspireret mennesker verden over til at få koldt vand i hovedet.
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Lurendrejerne sørgede igen i år for, at åbningen af Rungsted Havnefest blev en visuel og 
musikalsk oplevelse. Det skete lørdag 16. august, men desværre var vejrguderne ikke med 

Havnefesten om søndagen, hvor regnen lagde en alvorlig dæmper på aktiviteterne. 
Tak til Lurendrejerne og til de medlemmer af Lauget, som gav en hånd med som hjælpere.
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