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Aldrig for sent at blive døbt
Vær med til at gøre starten på badesæsonen festlig lørdag 7. oktober
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Det kræver to års badning 
at avancere fra skjoldunge 
- kategorien over Tu-
rist - til at blive en rigtigt 
viking/skjoldmø.

Men det er aldrig for 
sent at blive døbt!

Det er Vibeke Aller et 
godt eksempel på, idet 
hun er ét af de medlem-
mer, som skal døbes 
lørdag 7. oktober.

Hun blev medlem i 1997, 
så hun har taget et pænt 
tilløb - og er med 20 år 
tæt på at tangere rekor-
den, som indehaves af 
Jette Holm, der blev døbt 
efter 21 års medlemsskab.

Udover minimum to års 
badning kræves også, at 
du lever op til dresscoden 

- men den er nem: Du skal 
være dekadent påklædt. 
Og dét definerer du selv 
sammen med din fantasi.

Til gengæld belønnes 
du med et unikt diplom og 
et eksklusivt Dåbsklæde.

Så er du interesseret i 
at blive døbt, så meld dig 
ved at sende en mail til 
Lauget.

Et stort kulturudbud
Dåben er et vægtigt og 
vigtigt indslag i Stander-
hejsningen, som marke-
rer at 1. oktober starter 
vikingeåret og dermed 
badesæsonen.

Det betyder, at du vil 
opleve Pligthuggerudval-
get skifte sommersæso-

nens Dannebrogsvimpel 
ud med vort Laugsvimpel.

Lurendrejerne kommer 
os i møde på Sydstranden, 
og et par af Skjaldens 
Thøger Johnsens usynge-
lige sange skal du også 
kæmpe dig igennem.

Høvdingen holder en 
meget lang tale om rigets 
og Laugets tilstand.

Og så er der ikke mindst 
fælles morgenbord, hvor 
vi beder medlemmer 
skrive sig på listen i Vin-
terpaladset, så vi er sikre 
på nok kaffe og te.

Morgenbrodet er klar 
klokken 8.15, hvor Luren-
drejerne ankommer, og 
vi regner med at være 
færdige ved 9-tiden.

God gang i 
betalingerne
- Knapt 200 havde be-
talt på de første ni dage, 
så det lover godt, lyder 
meldingen fra Skatmester 
Emma Bonfils.

I år er kontingentbeta-
lingen flyttet fra maj til 
september, og vi appel-
lerer til, at alle får betalt 
inden for fristen.

En anden nyhed er, at 
du kan betale med Mobi-
lePay, hvor du skal taste 
16972 i stedet for telefon-
nummer når du vil betale 
de beskedne 300 kroner 
i kontingent for 2017-18: 
Det er 82 øre om dagen!.

Skatmesteren har hørt 
fra et par medlemmer, 
som havde problemer 
med at betale, og hun har 
disse råd:

- Prøv at bruge streg-
koden på Opslagstavlen 
i Vinterpaladset. Virker 
den heller ikke, så kan 
det være opsætningen i 
din mobiltelefon, der skal 
ændres.

I så fald kan du få hjælp 
hos MobilePays’ kunde-
service:45 14 4440.

Laugets nye
mailadresse
Lauget har ændret på den 
officielle mailadresse, så 
dén, du skal bruge er: 
post@horsholm-rungsted-
vikingelaug.dk

Du kan også finde den 
på hjemmesiden www.
horsholm-rungsted-vikin-
gelaug.dk, hvor du også 
kan se de nyeste indlæg i 
OBS-spalten på forsidens 
højre side.

Dåben 2016: Th. Dorthe Fomsgaard Christensen med dåbsdiplomet i favnen og trut i ørerne.
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Rengøring:
Fat kosten 
hvert 10. år!
- Nogle tror måske, at det 
er en større hovedren-
gøring. Men der ta’r de 
fejl! lyder det fra Rengø-
ringskoordinator Grete 
Strauss.

Hun siger uddybende, 
at det minimum drejer sig 
om at feje eller støvsuge 
to-tre gange i løbet af den 
uge, man melder sig til.

Og de, der har mod 
på mere, må naturligvis 
gerne tørre bænkene af, 
vaske gulvet i vand uden 
sæbe, tørre vindueskarme 
af og pudse vinduerne.

Et medlem er utilfreds 
med rengøringsniveauet 
og har foreslået Lauget 
betaler et rengørings-
firma for to ugentlige 
rengøringer og to årlige 
hovedrengøringer.

Bestyrelsen og Rengø-
ringskoordinatoren er eni-
ge om, at i betragtning af  
Vinterpaladsets beskedne 
lokale, så er det ude af 
proportioner at hyre et 
professionelt firma.

Med den mængde 
medlemmer vi har, bør 
det ikke være så svært at 
nappe blot en enkelt uge: 

Hvis alle medlemmer 
bidrager til fællesskabet, 
så går der over ti år mel-
lem dine rengøringsuger!

Så il hen til listen på 
bordet i Vinterpaladset og 
tegn dig for en uge med 
fri kost.

Vigtige datoer 
Standerhejsning og dåb: 
Lørdag 7. oktober. 
Solhvervsfest: Torsdag 30. 
november, Rungsted Golf 
Klub. 
Julebadning: Søndag 24. 
december kl. 8.15.

Rift om 
hjerte-
starter-
kurset
Gentages næste år
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Glimt fra kurset, hvor noget foregik uden for vandskiklubben.

Velkommen til skjoldunger
Vi tømmer atter en gang ventelisten og inviterer 71 indenfor i Vinterpaladset

Der er godt nyt til de 71 
på ventelisten: De får alle 
tilbud om at blive optaget 
i Lauget.

Dermed har Lauget 
siden 2008 - hvor udvidel-
sen Festsalen blev indviet 
- tømt ventelisten hvert år.

Bestyrelsen havde på 
mødet lørdag 9. septem-
ber en grundigt drøftel-
se af, hvor mange vi har 
plads til: 

Både når vi ser på de 
beskedne fysiske forhold 
og når vi også gerne vil 
være en mindre forening, 
hvor det er sjovt og over-
skueligt at være medlem.

Ligesom vi også har 
skelet til den vejledende 
medlemsundersøgelse, vi 
lavede tidligere på som-
meren.

Vi var 494 medlemmer, 
da året startede og er ble-
vet 22 færre i årets løb, så 

vi p.t. er 472 medlemmer.
Hvis alle på ventelisten 

siger ja, betyder det, at vi 
vil være 543 medlemmer - 
forudsat der ikke i sep-
tember, som er betalings-
måned, sker et yderligere 
frafald.

De, der er på venteli-
sten, får meget snart et in-
formationsbrev om, at de 
er optaget per 1. oktober

- men godt må begynde at 
bruge Vinterpaladset, så 
snart de har betalt ind-
skud og kontingent.

Så tag godt imod de nye 
skjoldunger.

Lauget forventer, at de 
nye medlemmer møder 
op til Standerhejsningen 
lørdag 7. oktober, hvor de 
indgår i Det Fremskudte 
Sangkor (foto).

12 pladser var det på 
dét hjertestarterkursus, 
Lauget inviterede til 29. 
august.

Ti var på venteliste og 
endnu flere har tilkende-
givet, at de også gerne vil 
på et kursus. Det viser, at 
der er stor interesse.

Denne interesse plus 
de mange positive kom-

mentarer til, at vi har 
sat en hjertestarter op i 
Vinterpaladset gør, at 
Bestyrelsen på mødet 9. 
september besluttede at 
udbyde et kursus til næste 
år; formentlig i 2. kvartal.

Det vil vi informere om, 
når vi har planlægningen 
på plads.

Vi takker også Rungsted 
Kyst Vandskiklub for at 
låne os lokaler.
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