
 

 

 

 

Standerhejsning og dåb venter 
forude: 

Mød op lørdag 2. oktober kl. 8.15 
  

Mindst 115 medlemmer kan blive døbt og dermed avancerede fra skjoldunge til det 
noget mere attraktive viking/skjoldmø 

Mindst 115 medlemmer har muligheder for at avancere fra begynderstadiet som skjoldunge til det noget mere 

attraktive skjoldmø/viking. Det har de, fordi de alle er optaget i Lauget i 2018 og 2019, da det kræver mindst to års 

medlemskab at blive døbt – så de, der blev medlemmer før 2018, men aldrig er blevet døbt, kan også melde sig. 
  
De to årgange er corona-ramt, da vi måtte springe dåben i 2020 over. Men nu er vi tilbage og forventer naturligvis, 

at alle 115 møder op. 
  
Udover de to år er der endnu et krav for at du kan blive døbt: Du skal møde i dekadent påklædning – og hvordan 

denne dresscode tolkes er helt op til dig selv – men du kan hente masser af inspiration i billedet herover fra den 

seneste dåb! 
  
Festligt diplom og eksklusivt Dåbsklæde 
Dåben – som udløser et festligt diplom og et eksklusivt Dåbsklæde – indgår som et vægtigt indslag i 

Standerhejsningen lørdag 2. oktober. En dag, hvor vi markerer starten på vikingeåret og dermed badesæsonen. 
  
Smørrelauget sørger for at morgenbordet er klar og traditionen med at Lurendrejerne anduver ad stranden og 

trutter og synger dagen i gang på smuk vis fastholdes. Men i år supplerer vi med flere toner!  
  
Kort efter vil de nye medlemmer per 1. oktober 2019 og 2020 danne Det Fremskudt Sangkor, der leder os mod en 

vigtig ting; nemlig en skål. 
  
Høvdingen holder en lang og søvndyssende tale – dog afbrudt af nogle endnu længere og aldeles usyngelige 

sange fra Laugets sangbog. 
  
Ekvilibristiske stigeklatrere 
Glemmes skal heller ikke, at Pligthuggerudvalgets ekvilibristiske stigeklatrere vil sørge for, at vintervimplen 



 

kommer op som markering af, at nu starter badesæsonen endelig efter en alt for varm sommer. 
  
Der kommer senere opslag op i Vinterpaladset, hvor vi beder om at en hel del melder sig som medbringer af kaffe 

og te. 
  
Seancen er med i de 55 øre, du betaler om dagen for alle herlighederne! (Og torsdag 30. september er sidste frist 

for at betale kontingent på 200 kr. for 2021-22). 
  
Vi forventer, at arrangementet vil vare en lille time i alt. Vi ses!     
 
Tilmelding til Dåben senest mandag 6. september på post@vikingelauget.dk 
Eller ring til Høvdingen på 40 59 57 00 
                             
Bestyrelsen 
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