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Krop afgjorde sangdyst
Quizzen afløst af sang til Solhvervsfesten - stor tak til de 70 fremmødte
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Kan man vinde en 
sangkonkurrence på sit 
kropssprog?

Svaret er ja - hvis man 
har krop som Gorm »Lu-
rifax« Skånstrøm.

De 70 deltagere i Sol-
hvervsfesten på Restau-
rant Skovhus tirsdag 27. 
november befandt sig 
pludselig i en kordyst:

Vinderbordet 2017 

havde fået opgaven 
med at finde en afløser 
for Quizzen.

Thøger »Skjalden« 
Johnsen havde skrevet 
en munter vikingesang 

Forrest fra højre: Jørgen Fogelstrøm, Jydi Johnsen, Birger Hoff, Gerda Sonne, Tine Topsø og Jette Fogelstrøm, hvor de 
gynger med klædet, der symboliserer bølgerne i Øresund. Bordet var ene om at synge rent, men det var ikke nok!

på melodien »Kvinde 
Min«. En sang som 
meget vel kan komme 
med i en ny udgave af 
Laugets sanghæfte.

Vinderbordet 2017 
leverede coaches til at 
hjælpe bordene som 
dystede i en fremfø-
relse.

Efter fremførelsen var 
overjuryen bestående 
af Skjalden og hans 
kone og ledsagende 
klaverbokser Henriette 
Høffding ikke helt enige 
om hverken kriterier og 
vinderhold.

Efter en del voteren 
vandt Bord 2, hvor hver 
deltager efterfølgende 
blev portrættegnet af 
Jens »Runerister« Hage.

Vinderbordet 2018 
har nu pligten til at 
sørge for et muntert 
konkurrenceindslag til 
Solhvervsfesten 2019.

Tak til de 70 fremmød-
te, som bidrog til atter 
en festlig aften.Gorm »Lurifax« Skånstrøms specielle kropssprog var medvirkende til at sikre sejren.



De store smil er fremme 
på billedet: Det er 
deltagerne i Grill-
badningen tirsdag 6. 
november.

Det er Laugets nyeste 
tiltag og det er en vide-
reudvikling af Fuldmå-
nebadningen.

En snes medlemmer 
møder op hver gang, 
hvor de bader, spiser 
og hygger.

Oprindelig var det 
den tændte grill, som 
var omdrejningspunk-
tet, men sommerens 
grillforbud kunne nu ikke stoppe seancen. 

Og den fortsætter: 
uden grill: 

På tirsdag 4. decem-
ber klokken 19-21 er 
der således gullasch og 
rødvin:

- Og tirsdag 1. januar 
klokken 19 holder vi 
nytårskur med kranse-
kage og bobler, fortæl-
ler grill- og bademester 
Lemmy Lundquist.

Du skal bare møde op, 
det koster ikke noget - 
men deltagerne møder 
med drikkevarerne, 
som så deles. 
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Grillbaderne fotograferet 6. november. En ny tradition er kommet til Lauget.

Grillbadning uden grill
På tirsdag står den på gullasch og tirsdag 1. januar er der nytårskur

Ros for ren-
gørings lyst
Flot slutspurt: Rift om 
at komme på listen

Stor ros: Der var plud-
seligt udsolgt af ledige 
uger med rengøring i 
Vinterpaladset.

Og nu er listen for 1. 
halvår 2019 lagt frem på 
bordet.

Du har to pligter som 
medlem af Lauget. Den 
ene er, at du én uge 
hvert tiende år skal 
gøre rent i Vinterpalad-
set: Minimum støvsuge 
gulvet to gange.

Den anden pligt står i 
næste note.

Pligten det 
kniber med
Men nu er der styr 
på medlemslisten

58 - 11 % af medlem-
merne - kunne ikke 
finde ud af den anden 
pligt som medlem af 
Lauget: At betale kon-
tingent til tiden.

Skatmester Niels 
Hjortboe brugte en ge-
valdig masse af sin fritid 
på at få dem til at betale 
eller melde sig ud. 

Men selv om tre var i 
overhængende fare for 
at blive smidt ud, lyk-
kedes det uden eksklu-
sioner.

Der gik 30 ud, 51 nye 
kom ind og vi er nu 534 
medlemmer med 32 på 
ventelisten til oktober 
2019.

Vigtige datoer 
Julebadning: Mandag 
24. december kl. 8.30. 
Vinterpaladset.
Generalforsamling: 
Torsdag 11. april, 
Rungstedgaard.

Lauget sørger for gratis jul 
Til Julebadningen mandag 24. december bliver du mæt og tjener penge

Julen er for mange 
forbundet med ekstra 
udgifter - men Lauget 
kan tilbyde gratis ople-
velser.

Ja, faktisk vil hvert 
rundstykke du spiser 
giver dig overskud på 
det i forvejen lave kon-
tingent, der blot koster 
82 øre om dagen!

Løsningen er Jule-
badningen mandag 24. 
december, hvor mor-
genbordet takket være 
Smørrelaugets kniv-
svingende ekvilibrister 
står dækket senest 
klokken 8.15.

Klokken 8.30 når 
lurblæserlauget Luren-
drejerne med trut og 

fakler frem ad stranden 
til Vinterpaladset.

Høvdingen siger 
et par ord og du skal 
synge en masse ord fra 
Sanghæftet.

Alt i alt gør denne lille 
time dig i stand til men-
talt at være rustet til at 
klare dig godt gennem 
julens strabadser.

GRILL & 
BAD!

GRILL & BAD!
DEN FØRSTE 
TIRSDAG I 
HVER MÅNED!

Så er det tid til aftenbadet!

Vi griller og bader den første 

tirsdag i hver måned kl. 19 - 21.

Tag selv lidt kød, salat og drikke-

varer med til grillen.

På glad gensyn!

Lemmy Lundquist

(Aftenbadskoordinator)
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