
Foto: Jesp
er A

lstrøm

Dåbsklæder venter!
Mindst 42 kan blive døbt lørdag 1. oktober - udover klædet er der nyt diplom
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Du skal have badet mindst to år og så skal du have en dekadent påklædning! (Dåben 2013).

Bliver du døbt i år, så ven-
ter der dig en nyhed:

Vort gamle diplom bli-
ver skiftet ud med et nyt 
med streg af Jens »Rune-
rister« Hage, så det bedre 
passer til nutiden og til 
Laugets yderst muntre 
tone.

Desuden kan vi lokke 
med en ting, som blev 
indført sidste år: Et særligt 
Dåbsklæde, som forelø-
big kun indehaves af tre 
medlemmer.

Dåben sker som en del 
af Standerhejsningen 
lørdag 1. oktober klok-
ken 8.15, og der kommer 
senere opslag ud om 
tilmelding.

To enkle krav
Betingelserne for at blive 
døbt er, at du mindst har 
badet regelmæssigt i to 
år; dvs. at du er blevet 

medlem i 2014 eller tidli-
gere.

Det er nemlig aldrig for 
sent at blive døbt: Jette 
Holm har i øvrigt rekor-
den, da hun blev døbt 

efter at have badet i 21 år!
 Et andet krav er, at du 
skal have »dekadent 
påklædning« - og dette 
rummelige begreb er det 
helt op til din egen fantasi 
at tolke ...

2014-årgangen var en 
stor årgang, idet 42 med-
lemmer blev optaget, så 
der kan blive trængsel på 
badebroen 1. oktober!

Fem risikerer 
eksklusion
Det er meget enkelt: Vil 
du være medlem af en 
forening, så betaler du 
kontingentet. Vil du ikke 
være medlem, så melder 
du dig ud.

Desværre er der nogle 
medlemmer, som ikke 
deler den opfattelse, og 
to har på trods af flere 
rykkere fra vor tålmodige 
Skatmester stadig efter et 
par måneder ikke betalt. 
Mens tre andre selv har 
fastsat, hvad de synes de 
bør betale!

En enkelt skældte 
endda Skatmesteren ud 
efter rykker nummer to.

Bestyrelsen har derfor 
taget skridt til at eksklu-
dere de fem medlem-
mer, som ikke ønsker at 
bidrage til fællesskabet.

Følg med
Du kan med fordel ind 
imellem klikke ind på vor 
hjemmeside:

På www.horsholm-rung-
sted-vikingelaug. dk kan 
du altid finde nyttige op-
lysninger. Og på forsidens 
OBS-spalte til højre ser du 
de nyeste indlæg.

Vigtige datoer 
Glem ikke at huske:
Standerhejsning & dåb: 
Lørdag 1. oktober kl. 8.15.
Solhvervsfest: Onsdag 30. 
november. Rungsted Golf 
Klub kl. 18.30.
Julebadning: Lørdag 24. 
december kl. 8.15.
Generalforsamling: Tors-
dag 27. april 2017. Rung-
stedgaard kl. 20 (middag 
kl. 18).

Hellere være broløs 
end troløs!

Vi ses til indvielse 
af den nye badebro 
med tre nye trapper 

ultimo august

Pernille Zinita - én af de 
foreløbig tre, som ejer det nye 
Dådsklæde. Mindst 42 kan 
følge efter til oktober!
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Mens den svenske kyst forsvandt i morgendisen og 
svenskerne endnu sov, drog vore prægtige Lurendre-
jerne ud på et hemmeligt togt. Et togt, som gjorde, at de 
ubemærket fredag 22. juli klokken 7 kunne annektere 
de to nye, ubeboede øer, som er dukket op af havet 
mellem badebroen og Vinterpaladset.

Dannebrog blev plantet som synligt symbol, og der 
er ikke blevet plantet andre nationers flag – som vi 
eksempelvis har set de senere år, hvor Canada og Dan-
mark strides om Hans Ø mellem Canada og Grønland.

- Vi mener helt klart, at vi tog svenskerne på sengen 
og det manglende flagmodspil skyldes, at Sverige har 
erkendt nederlagt, erklærer dirigent Kurt Elliot Larsen  
- også kendt som Lurifax II - der stod i spidsen for de 
danske annektionsstyrker.

Sverige samler på øer
Historisk er det interessant, at Sverige har opgivet så 
let. Svenskerne fik nemlig blod - også på tanden - i 
forbindelse med Roskildefreden i 1658, hvor Danmark 
bl.a. måtte afgive Skåne, Halland og Blekinge samt øer-
ne Bornholm og Ven.

Siden måtte svenskerne tilbagelevere Bornholm 
- men på trods af, at landet har 221.800 øer, kan det 
åbenbart ikke få nok: For i 1983 krævede Sverige at få 
Hesselø i Kattegat på beskedne 0,71 km2 – givetvis som 
erstatning for tabet af Bornholm på 588 km2!

Dét lykkedes ikke. Men i forbindelse med Øresunds-
brons indvielse fik svenskerne et lille plaster på såret i 
form af at den kunstige ø Peberholmen - som dog blev 
dansk - blev anlagt. Men det lykkedes heldigvis ikke 
svenskerne at få forbindelsen til at slå et sving omkring 
naboøen Saltholm, så den kunne inddrages.

Laugets stolte vikinge- og øtraditioner
Lauget har levet op til de stolte vikingetraditioner, når 
det gælder besættelse af land: I forbindelse med Stan-
derhejsningen 3. oktober 2015 annekterede Lurendre-
jerne således den nys opdukkede ø ud for Rungsted 
Strand; en ø, som forsvandt igen, men siden er dukket 
op med mellemrum. Men den indgår stadig i Laugets 
imperium.

Men hvad så med de to nye øer?
De har naturligvis fået navne, og det skyldes viking 

Ole Pagh-Schou, som da den første dukkede op, fore-
slog, at den med respekt for Laugets flertal skal hedde 
Skjoldm Ø. Da så nummer to dukkede op nogle dage 
senere, fulgte han op med navnet Viking Ø.

Indbringende planer for de to nyeste øer
Og hvad skal vi så bruge Skjoldm Ø og Viking Ø til? 
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Laugets imperium består 
foreløbig af tre øer i Øersund
Atter har Lurendrejerne udvist idérigdom og handlekraft - og det vil være logisk at Ven bliver vor fjerde ø

22. juli - en historisk dag: Skjoldmø Gerd Tvede og Dirigent 
Kurt Elliot Larsen har plantet Dannebrog på en af vor nye øer.
Herunder et foto fra oktober 2015, hvor Lurendrejerne indtog 

øen ud for Sydstranden.

Et par medlemmer har foreslået, at der bliver toldfrit 
salg på den lille ø og kasino på den store ø:

- Det er nogle meget visionære og indbringende for-
slag, som falder fint i tråd med, at jeg tidligere har luftet 
tanken om en bro til Ven med toldfrit salg i forbindelse 
med badningen, så Bestyrelsen vil absolut arbejde vi-
dere med disse ideer, oplyser Høvding Erling Madsen.

En bro til Ven vil nu stadig være en god idé, da den 
vil gøre det nemmere for Lurendrejerne at annektere 
Ven. Den nyeste succes, der bringer Laugets besiddel-
ser op på tre øer i Øersund, har i hvert fald vist, at idé-
rigdom og handlekraft er en god kombination. 

Og historisk set bør Danmark også have Ven tilbage, 
idet den i 1658 ikke hørte under Skåne, men under 
Sjælland. Alene af den grund var det derfor urimeligt, 
at vor naboø skulle følge med til Sverige dengang. 
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