
Vikinger indtager havnen
Lurendrejerne supplerer kanindåben til Rungsted Havnefestival
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Lurblæserlauget Luren-
drejerne vil også i år 
på rigtig vikingemaner 
indtage Rungsted Havn 
fra søsiden.

Det sker i forbindelse 
med Rungsted Havne-
festival fredag-søndag 
23.-25. august.

Vort drabelige, musi-

kalske indslag er gået i 
samarbejde med Rung-
sted Roklub, der holder 
kanindåb.

Lørdag 24. august 
klokken 14.45 kommer 
Lurendrejerne sejlende 
ind til Nokken, hvorfra 
kaninoptaget, der går 
via Promenaden, mod-

tages på aldeles hørlig 
vis.

Kong Neptun med 
følger kommer til Nok-
ken i robåd og det hele 
forenes i kanindåben 
klokken 15 på Nokken.

Læs mere om det her-
lige program på www.
rungstedhavnefest.dk

Historisk foto fra 2018: For første gang i 1.000 år indtog vikingerne Rungsted Havn!

Husk at betale 
kontingentet 
til tiden
September er måneden 
hvor du skal betale det 
årlige kontingent:

I år nedsat til 250 kro-
ner - 68 øre om dagen 
for alle herlighederne!

De, der ikke betaler 
til tiden - dvs. i løbet af 
september - får én ryk-
ker. 

Betales stadig ikke, 
har du meldt dig ud.

Har du allerede pla-
ner om at melde dig 
ud, må du gerne hur-
tigt give Skatmesteren 
besked.

Hvordan du betaler, 
kan du læse om på Lau-
gets hjemmeside.
 
Dato klar 
for Solhvervs-
festen
Så er der sat dato på 
Solhvervsfesten; én af 
Laugets fire årlige sam-
lingspunkter:

Torsdag 28. november 
klokken 18.30 i Restau-
rant Skovhus i Hørsholm 
Kommunes vestlige del.

Det er i øvrigt tilladt at 
tage en ledsager, som 
ikke er medlem af Lau-
get, med denne aften.

Et vigtigt indslag er 
dysten mellem bor-
dene.

Det forlyder, at vin-
derbordet fra 2018 er 
gået i træningslejr for at 
planlægge det under-
holdende konkurrence-
indslag.

Der kommer senere 
en invitation. 

Så kom bøjen atter på plads!
Det herlige fikspunkt for en 

svømmetur på 100 meter hver vej 
har været stærkt savnet siden de to 

bøjer forsvandt.
Men nu er der kommet en ny, rød 
med et solidt anker orkestreret af 

Dirigent Kurt »Lurifax d. 2« 
Elliot Larsen i tæt samarbejde 

med Havnekontoret, som har sat 
anker, kæde og bøje sammen, 

samt sejlet bøjesætterne ud.
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Sverige udfordret af Lauget
Afterbaderne droppede grillmaden til fordel for kogte krebs

Udfordringen er sendt 
over Øresund: Lauget 
kan naturligvis slå sven-
skerne i disciplinen 
krebsegilde!

Laugets Aftenbadning 
den første tirsdag i hver 

måned plejer at have 
grillen som et vigtigt 
omdrejningspunkt, 
men tirsdag 6. august 
var grillen erstattet af 
gryder med kogende 
vand.

24 medlemmer mødte 
op og hyggede sig.

Og Aftenbadningen 
foregår hele året. 

Vil du vide mere, så 
se opslaget i Vinterpa-
ladset.

Aftenbadeholdet, som deltog i Laugets første krebsegilde.

Ventelisten 
tømmes for 
11. år i træk
Der er godt nyt til de 
86, som har sendt deres 
ansøgning om medlem-
skab senest 15. august:

De får inden udgan-
gen af august en mail 
med tilbud om at blive 
medlem af Lauget.

- Erfaringen fra det 
sidste par år er, at cirka 
1/3 siger nej tak og 
der plejer også at være 
nogle udmeldelser i 
september i forbindelse 
med at kontingentet 
skal betales, siger 
Overbestyrer og Næste 
Jes Gerstrøm.

Han bestyrer vente-
listen, som de seneste 
11 år siden udvidelsen 
med Festsalen er blevet 
tømt hvert år.

Jes Gerstrøm siger 
videre, at Bestyrelsen 
har sat cirka 600 med-
lemmer som maksimum 
i forhold til de fysiske 
forhold.

- Tallene viser, at selv 
om vi er vokset hvert 
år siden 2008, så er der 
fortsat »kun« cirka 100, 
der skriver sig ind i Bo-
gen dagligt, bemærker 
Overbestyreren.

 
Vigtige datoer 
Standerhejsning og dåb:
Lørdag 5. oktober 
kl. 8.30, Vinterpaladset.
Solhvervsfest:
Torsdag 28. november 
kl. 18.30, Restaurant 
Skovhus.
Julebadning: 
Tirsdag 24. kl. 8.30, 
Vinterpaladset.

Du kan altid følge 
med på hjemmesiden.

Mindst 50 
skal døbes i år
Aldrig forsent!
Er du én af de 50 med-
lemmer, som blev opta-
get i 2017, så forventer 
Lauget at du stiller til 
dåb i forbindelse med 
standerhejsningen lør-
dag 5. oktober klokken 
8.30.

Og har du været 
medlem i flere end to 
år uden at være blevet 
døbt, så er det aldrig for 
sent at melde sig!

Dåben er et festligt 
indslag - og der er fine, 
unikke præmier til de 
døbte: 

Du får et muntert 
diplom, som vil vække 
beundring hos familie 

og venner. Desuden 
får du Laugets særlige 
Dåbsklæde med logo.

Der kommer meget 

snart en særmail med 
nærmere information 
ligesom der kommer et 
opslag i Vinterpaladset.

Festligt og farvestrålende glimt fra dåben i 2018 ...

Foto: Jesp
er A

lstrøm

mailto:erling.madsen%40ajourpress.dk?subject=
mailto:post%40horsholm-rungsted-vikingelaug.dk?subject=
http://www.horsholm-rungsted-vikingelaug.dk
http://horsholm-rungsted-vikingelaug.dk/wordpress/

