
Langt over 100 medlem-
mer og et par turister 
havde fundet den indre 
nissehus frem og mødte 
op til Julebadningen 24. 
december.

En herlig tradition, som 
atter beviste sin værdi 
som ét af de samlende, 
muntre faste holdepunkter 
i Lauget.

Ingen tvivl om, at denne 
morgenseance gør os 
mentalt godt rustede til at 
klare julens strabadser.

Sanghæftet blev luftet 
og Lurendrejerne gav 
deres musikalske bidrag - 
læs mere på bagsiden.

Hvad skabet gemmer!
I talen om Rigets tilstand 
kom Høvdingen ind på et 
meget vigtigt emne:

- Hvis I med åbne øjne 
åbner skabet i Vinterpa-
ladset vil synet muligvis 
chokere nogle - bare rolig: 
der gemmer sig ikke et 
lig, men en ny, stærkt 

sugende støvsuger!, 
sagde han således.

Flere  medlemmer har 
efterlyst en støvsuger 
med større sugeevne; ikke 
mindst fordi der ofte lig-
ger sand på gulvet.

Udover at gavne ren-
gøringen, letter den også 
arbejdet for vort bestyrel-
sesmedlem Jes Støvsuge-
ren Gerstrøm, som ikke 

længere behøver tage sin 
egen støvsuger med, når 
han skriver sig på rengø-
ringslisten. 

Høvdingen kom der-
næst med en opfordring 
til at flere skriver sig på til 
rengøring - der er masser 
af ledige uger på listen for 
1. halvår!

Listen ligger på bordet i 
Vinterpaladset, og det er 
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Den indre nissehue blev fundet frem
Langt over 100 mødte op til Julebadningen 24. december med morgenbord og sang
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Begejstringen var stor hos publikum - det må have været efter Høvdingens tale ...

en liste, der åbner flere 
perspektiver for dig og 
din fremtid:

- Du gør et godt indtryk 
og vejen er banet med 
nye muligheder – også for 
at få noget godt på c.v.’et. 
Det var således dét, at han 
var en af de få mænd på 
listen, som førte Støvsuge-
ren ind i Bestyrelsen!!!

Med 462 medlemmer 
vil det statistisk også tage 
mange år, før du igen skal 
skrive dig på listen!

Gelænderet på plads
Det blev også bemærket, 
at gelænderet, som blev 
ødelagt, da den kommu-
nale badeplatform rev sig 
løs, nu er blevet lavet.

Lauget aftalte med 
Hørsholm Kommune, at 
den betaler for det, mens 
vi venter med at se på de 
øvrige reparationer til vi i 
begyndelsen af det nye år 
har overblik over broens 
fremtid.

Jes Støvsugeren Gerstrøm, th. - Laugsfotografen har taget 
billedet på en hurtig tid for at fange ham, mens han et kort 

øjeblik var væk fra støvsugeren ...



Julebadningen var også 
det officielle dirigentskif-
te hos Lurendrejerne; vort 
eminente lurblæserlaug.

Gorm den Gamle Luri-
fax Skånstrøm har efter 
ni år valgt at abdicere og 
overlade dirigentstokken 
til Kurt Elliot-Larsen - en 
mand, der er smukt deko-
reret i ansigtet og bærer 
paryk med ynde ...

Lurifax tryllede i 2006 
lurblæserlauget frem, da 
han under eventuelt på 
generalfordsamlingen 
foreslog dette indslag, 

som i sandhed har været 
en gave til Lauget - og et 
forrygende og muntert 
blikfang.

Ynde og musikalitet har 
gjort Lurendrejerne til et 
fast indslag ved dåb og ju-
lebadning og ikke mindst 
Havnefesten. Da Rungsted 
Kro for et par måneder 
siden genåbnede, var 
Lurendrejerne også på 
plads.

Lurendrejerne har også 
et par gange truttet ved 
kirken når medlemmer 
blev gift; den ene gang 

blev de vilde vikinger 
endda inviteret ind i vå-
benhuset!

Og som Høvdingen Er-
ling Madsen bemærkede i 
talen til Julebadningen:

- Det må være et udtryk 
for folkekirkens rumme-
lighed ...

Lurifax har med hård 
hånd har terpet noderne 
og skønsangen og formå-
et at tiltrække medlem-
mer hele tiden - ja, p.t. er 
der to på venteliste! 

Ifølge dirigenten er 
standardbesætningen tre 

lurblæsere og tre cheer-
leaders. Fornyelse vægtes 
højt: Lurendrejerne har 
i år fået nye, selvmalede 
skjolde og bloddryppen-
de sværd og økser.

Og som der stod i vort 
40 års jubilæumskrift i 
august 2014:

»Når Lurendrejerne  
spiller er det en musikalsk 
og følelsesmæssig ople-
velse, som ingenlunde kan 
beskrives med ord.«

Vi kan i dag glæde os 
over, at Lurendrejernes 
fremtid er i sikre hænder.

Dirigentskifte hos Lurendrejerne
Efter ni år abdicerer Gorm Lurifax Skånstrøm og efterfølges af Kurt Elliot-Larsen
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Gorm Lurifax Skånstrøm, tv., blev hyldet med klapsalver til Julebadningen - han overlader dirigentstokken til Kurt Elliot-Larsen; 
en viking, der er smukt dekoreret i ansigtet og bærer paryk med ynde ...

Laugets 
klogeste
Glemmes skal ingenlun-

de, at 94 mødte op til en 
anden af vore herlige tra-
ditioner: Solhvervsfesten.

Den foregik torsdag 3. 
december i Rungsted Golf 
Klub.

Et vigtigt - og vægtigt - 
indslag er Quizzen, hvor 
vinderne sagtens kan kal-
de sig Laugets Klogeste!

Vinderbordet står for 
Quizzen 2016: Flemming 

Hansson, Inger Randløv 
Hansson, Kjeld Andersen, 
Jane Hellung, Mariann Al-
bjerg, Jes Gerstrøm, Karen 
Clausen, Peter Clausen og 
Erling Madsen.
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